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Voorwoord 

De voorgenomen volkstelling in 1971 bracht 
Nederland in rep en roer. Velen meenden dat burgers 
hun medewerking aan een dergelijk naar totalitarisme 
zwemend initiatief behoorden te onthouden. Big 
brother-angsten zijn sindsdien danig verminderd. 
Niettemin is persoonsregistratie nog altijd een 
gevoelig onderwerp waarover geen maatschappelijke 
consensus bestaat. Met name de koppeling van 
bestanden roept vraagtekens op. Begrijpelijk want 
koppeling kan immers leiden tot een ander gebruik 
van gegevens dan waarvoor ze bestemd zijn. 

De zorg om de persoonlijke levenssfeer heeft in de 
Nederlandse politiek altijd op grote instemming 
kunnen rekenen. Door de toenemende individuali-
sering in wet- en regelgeving hebben overheidsin-
stanties echter steeds meer behoefte aan gegevensuit-
wisseling; ze worden daardoor steeds afhankelijker 
van externe administraties. Bovendien roept het 
`gehamer' op privacy bij veel beleidmakers irritatie op. 
Doelmatig bestuur en bestrijding van fraude (valse 
naam, vals adres, inschrijven in meerdere gemeenten) 
worden erdoor gehinderd. Er is meer informatie over 
clienten nodig en daarbij is soms opening van zaken 
gewenst. De vraag is natuurlijk of dat geoorloofd is. 
Een andere vraag is of koppeling van bestanden wel 
het beoogde nut heeft. Die vragen staan in dit 
nummer van Justitiele verkenningen centraal. 

In de openingsbijdrage gaan B. Crouwers en P. C. 
Ippel in op de taken en functies van de 
Registratiekamer. Dit toezichthoudend orgaan werd 
in 1989 ingesteld nadat een jaar eerder de Wet 
persoonsregistraties door de Kamer was aangenomen. 
De auteurs schetsen de Registratiekamer als een 
waakhond op het erf van de persoonlijke levenssfeer. 
Ze fungeert als een countervailing power wanneer 
onzorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 
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Na een inleidend exposé over de achtergrond van de 
Wet persoonsregistraties schetsen de auteurs het 
(inter)nationale juridische kader waarbinnen de 
Registratiekamer opereert, en doen zij verslag van de 
voornaamste activiteitcn van de `pioniersfase'. 

De bijdrage van A. Mosshammer en E. Houtepen 
vertrekt vanuit een zelfde invalshoek: kritisch volgen 
van rcgistrerende instanties. Ze bespreken een aantal 
nadelen van persoonsregistraties waaronder gegevens-
vervuiling en ondoorzichtigheid. Daarnaast gaan ze in 
op de koppeling van bestanden. Koppelen betekent in 
hun ogen cen inbreuk op de `informationele privacy' 
van het individu (zonder toestemming gebruik maken 
van prive-gegevens). Bovendien achten de auteurs 
koppeling ecn kostbare zaak en betwijfelen ze of 
koppeling het totale probleem van fraude kan terug-
dringen. De politick zou er dan ook beter aan doen de 
daadwerkelijke problemen die ten grondslag liggen 
aan fraude en criminaliteit, zoals werkloosheid, aan te 
pak ken. 

L. de la Comb& en J.M. Wesseldijk gaan dieper in 
op de problematiek van koppelen. Ze constateren dat 
de meeste bestaande informatiesystemen niet expliciet 
zijn toegcrust voor bestandskoppeling. Er doen zich 
veel praktische problemen voor, zoals uitwisseling van 
onbetrouwbare gegevens. Bovendien biedt het 
opsporen van `witte fraude' relatief wcinig resultaat 
(low touch). Ze concluderen dat de ambitieuze 
doeleinden ten aanzien van gegevcnsuitwisseling 
nauwelijks binnen handbereik zijn gekomen en dat het 
systeem zijn doe zelfs voorbij schiet. De auteurs 
plciten vervolgens voor meer samenhang van gegevens 
in een up to date basisadministratie zodat niet iedere 
instantie dezelfde gegevens hoeft te verzamelen. Dat 
heeft voor de burger het voordeel dat hij/zij slechts op 
Cen plaats persoonsgegevens hoeft te melden of te 
wijzigen. Daarmee worth ook de kans vergroot dat 
bestandskoppeling niet louter gefixeerd blijft op 
preventie en repressie van misbruik, maar ook doelen 
dient waarin clienten hun belangen herkennen. 

J.J.M. den Exter geeft een blik in de keuken van het 
etnische voorkeursbeleid. Daarin vormt etnische regis-
tratie de crux. Hij schetst de dilemma's die zich 
voordoen bij de vraagstelling die etnische minder-
heden krijgen voorgelegd: gelden geboortelandge-
gevcns als identificercnd criterium (waarvoor de 
regering overigens onlangs heeft gekozen), of biedt 
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zelfidentificatie een betere oplossing? Het nadeel van 
de eerste keuze is dat moeilijk traceerbare bevolkings-
groepen, zoals Molukkers en Chinezen, in het geheel 
niet identificeerbaar zijn. Het gebruik van zelfidentifi-
catie heeft andere nadelen, zoals een potentieel grotere 
misbruikgevoeligheid. Den Exter komt tot de slotsom 
dat de nadelen van het geboortelandcriterium groter 
zullen worden naarmate minderheidsgroepen 
moeilijker op die manier te identificeren zijn, zoals 
jongeren van derde en volgende generaties. 
Zelfidentificatie is dan de enige reele mogelijkheid. 

A.S. Junge wijdt een beschouwing aan het centrale 
persoonsregistratiesysteem van Denemarken. Ze 
beschrijft hoe de invoering van dat systeem in zijn 
werk is gegaan, en gaat na in hoeverre de twee hoofd-
argumenten die tegen persoonsregistratie worden 
ingebracht, het gevaar van machtsconcentratie en het 
gevaar van schending van privacy, van toepassing zijn 
op de Deense situatie. Het Deense model biedt 
volgens Junge in meerdere opzichten voordelen. Ten 
eerste zijn de bestanden door het centrale systeem 
nagenoeg niet vervuild. Ook uit privacy-perspectief 
doet Denemarken het beter. Zo kunnen sociale 
diensten alleen per concrete zaak gebruik maken van 
basispersoonsgegevens in het centrale registratie-
systeem. Gericht zoeken is toegestaan, maar integrale 
koppeling is niet mogelijk. Er zijn ook nadelen 
verbonden aan het Deense systeem, zoals het 
ontbreken van een onafhankelijk toezichthoudende 
instantie. Maar die nadelen wegen volgens de auteur 
niet op tegen de voordelen. 

Ten slotte gaat J. Oudhof na wat de mogelijkheden 
zijn van registreren voor het samenstellen van statis-
tieken. De auteur bespreekt eerst de taak en functies 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek, bakent 
vervolgens registratie en statistiek van elkaar af en 
beschrijft aansluitend hoe gegevens van geregistreerde 
eenheden naar statistiek worden getransformeerd. Ten 
slotte gaat hij in op de baten en lasten die de automa-
tisering van gegevens met zich mee brengt. Voor het 
CBS betekent automatisering dat meer gegevens 
beschikbaar komen en dat daarvoor minder inspan-
ningen nodig zijn. Voor registratiebeheerders geldt 
deze toename aan inzicht in mindere mate; wel kan 
automatisering tot vermindering van belasting leiden. 
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Gegeven het individu 

Het belang van de Registratiekamer 

drs. B. Crouwers en mr. dr. P.C. Upper 

Privacy: waarde en achtergrond 

De Registratiekamer is het onafhankelijk overheids-
orgaan dat toezicht houdt op het zorgvuldig omgaan 
met persoonsgegevens en persoonsregistraties. Zij doet 
dat op grond van de Wet persoonsregistraties, in de 
wandeling ook wel de privacy-wet genoemd. 

TerwijI in de jaren zeventig en tachtig privacy en 
zelfbeschikking algemeen werden beschouwd als 
waarden die een grote bescherming verdienen, wekken 
recente discussies de indruk alsof het tij is gekeerd. In 
de afgelopen jaren hebben verschillende maatregelen 
ter bescherming van de privacy tot irritatie en soms 
tot Celle kritiek geleid. Zo zouden fraudebestrijding en 
wetenschappelijk onderzoek er door gehinderd 
worden. Hoewel dergelijke tegenwerpingen soms 
overdreven zijn, kan een professionele toezichthouder 
als de Rcgistratiekamer die kritiek niet veronacht-
zamen. Ze dient die op z'n minst serieus te nemen, te 
analyseren, cr conclusies uit te trekken en soms ook te 
pareren. De waakhond moet er op bedacht zijn tegen-
gesproken te worden en niet terugschrikken voor een 
debat. 

Het besef moet echter ook levend blijven dat een 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens rechtstreeks 
te maken heeft met noties die in een rechtsstaat 
centraal staan, zoals individuele vrijheid en burger-
schap. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer is niet voor niets verankerd in interna-
tionale verdragen en in de Nederlandse Grondwet. 

Het `recht op privacy' is in de negentiende eeuw 
voor het eerst als zodanig geformuleerd, door de 
Amerikaanse juristen Warren en Brandeis. De morele 

* De auteurs zijn als voorlichter respectievelijk ardelings-
hoofd werkzaam bij de Registratiekamer. 
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waarde en culturele en politieke aspecten die met 
privacy samenhangen zijn echter reeds veel eerder 
onderkend. In de zestiende eeuw zei Michel de 
Montaigne in een van zijn essays: `Wij moeten een 
achterkamer voor onszelf apart houden, om daarin 
volkomen ongestoord onze eenzaamheid en afzon-
dering te cultiveren en ons werkelijk vrij te maken. In 
deze ruimte moeten wij dagelijks het gesprek met 
onszelf aangaan, een zo persoonlijk onderhoud dat 
geen enkele relatie of omgang met de buitenwereld dit 
kan verstoren.' 

John Stuart Mill's beroemde essay On Liberty 
(1859), besluit met de volgende paragraaf: 'De waarde 
van een staat is uiteindelijk de waarde van de 
individuen waaruit hij bestaat; en een staat die de 
belangen van hun geestelijke groei en verheffing 
achterstelt bij een beetje meer bestuurlijk gemak (...); 
een staat die zijn mensen verlaagt om er in zijn 
handen meer gewillige instrumenten van te maken, 
zelfs met goede bedoelingen — zo'n staat zal merken 
dat met kleine mensen niet werkelijk iets groots tot 
stand kan komen; en dat de volmaaktheid van het 
mechaniek waaraan hij alles heeft opgeofferd, 
tenslotte tot niets zal dienen, omdat de levenskracht 
ontbreekt die hij heeft uitgebannen om het raderwerk 
soepel te doen verlopen.' 

Het gaat om de articulatie en bescherming van een 
sfeer van vrijheid van individuen tegenover de staat of 
andere overheersende instanties en tegelijkertijd om de 
kwaliteit van de samenleving. De massale opslag en 
verwerking van persoonsgegevens, die door de infor-
matietechnologie mogelijk is geworden, kunnen 
nieuwe vormen van controle en macht uitlokken.' 

Informationele privacy heeft zeker een wat ander 
karakter dan relationele of ruimtelijke privacy. Maar 
de relatie met het liberate vrijheidsbegrip geldt hier 
evenzeer. 2  Het motief achter de bewaking van behoor-
lijkheidsnormen ten aanzien van het vastleggen en 
communiceren van persoonsgegevens is dat bij de 
inrichting van de samenleving het individu correct en 
met respect wordt bejegend en dat de autonomie van 
het individu voldoende gewaarborgd is om wille van 
de vitaliteit van die samenleving. 

Dit betekent overigens niet de persoonlijke levens-
sfeer of individuele autonomie het enige moreel 
relevante belang is. Er zijn belangen in de publieke 
sfeer, zoals een doelmatig bestuur en bestrijding van 
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criminaliteit, die minstens zo belangrijk zijn in het 
maatschappelijk debat. Ook aan die politieke doelstel-
lingen liggen waarden ten grondslag die serieus 
moeten worden genomen. En het beeld van de burger 
die zich passief in zijn prive-sfeer terugtrekt is zeker 
niet ktanlokkelijk. Van burgers mag loyaliteit met de 
publieke zaak worden verwacht en een bijdrage aan 
de verwezenlijking daarvan. Over de mate waarin 
burgers zich moeten inzetten voor het pub//eke ethos is 
natuurlijk nog debat mogelijk.' Dat van burgers een 
actieve opstelling mag worden verwacht, geldt 
overigens ook bij het waarmaken van hun rechten op 
grond van de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer: privacy is niet een produkt dat gratis wordt 
thuisbezorgd. 	 • 

De Registratiekamer zal van zich moeten laten 
horen omdat in het huidige gedachtenklimaat de 
waarde van privacy veronachtzaamd dreigt te worden 
en er slordig of zelfs onrechtmatig wordt opgetreden. 
Democratie is afhankelijk van een ingewikkeld 
samenstel van checks and balances: juist daarom moet 
de Registratiekamer, als onantankelijke overheidsin-
stantie, op gezette tijden fungeren als countervailing 
power, die in het gedrang rakende overwegingen 
accentueert. Onzorgvuldig omgktan met persoonsge-
gevens schaadt uiteindelijk niet alleen individuele 
belangen. Het kan Leiden tot een grimmige samen-
leving, waarin de burger zich voortdurend bedreigd 
voelt en waarin gezags- en machtsverhoudingen 
verstoord raken. 

In dit artikel schetsen we allereerst het juridische 
kader waarbinnen de Registratiekamer opereert. 
Vervolgens komen de activiteiten van de eerste jaren 
aan de orde. We bestuiten met enkele notities over de 
activiteiten in de nabije toekomst. 

De Wet persoonsregistraties en de Registratiekamer 

De ontwikkeling en toepassing van informatietech-
nologie en de massale registratie, verwerking en distri-
butie van persoonsgegevens die daarmee mogelijk 
werd, leidde in de naoorlogse periode in toenemende 
mate tot bezorgdheid. De publieke opinie was voor 
een deel hiervoor gevoelig gemaakt door de 
onthutsende ervaringen tijdens de jodenvervolging in 
de Tweede Wereldoorlog en door boeken als 1984 van 
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George Orwell en Brave New World van Aldous 
Huxley, die met anti-utopieen waarschuwden voor een 
nieuwe dreiging van totalitarisme. 

In Nederland — net als in een aantal andere landen 
— ontbrandde de maatschappelijke discussie met de 
volkstelling van 1971. Kort daarop werd een Staats-
commissie ingesteld onder voorzitterschap van de 
Leidse hoogleraar T. Koopmans, die in 1976 de 
hoofdlijnen voor een wettelijke regeling presenteerde. 
Op basis daarvan werd in 1981 een wetsvoorstel ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ingediend 
bij de Tweede Kamer. Na een langdurige parlemen-
taire discussie werd uiteindelijk, uit vrees voor 
onnodige bureaucratie en onder invloed van de 
dereguleringsgedachte, voor een nieuw, minder 
stringent wetsvoorstel gekozen. In 1988 werd de Wet 
persoonsregistraties in het Staatsblad afgedrukt. Deze 
wettelijke regeling berust rechtstreeks op de in 1987 
herziene Grondwet, die in artikel 10 de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer als grondrecht formu-
leert en de wetgever opdraagt `regels te stellen ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 
verband met het vastleggen en verstrekken van 
persoonsgegevens'. 

Al eerder — in 1981 — kwam in het kader van de 
Raad van Europa het Verdrag van Straatsburg tot 
stand. Daarin wordt een aantal normen geformuleerd 
voor de verkrijging, de opslag en het gebruik van 
persoonsgegevens, de beveiliging van daarvoor te 
gebruiken systemen en de rechten van geregistreerden. 
Ook artikel 8 van het Europese Verdrag van de 
Rechten van de Mens, dat het recht op privacy 
vastlegt, is voor Nederland van belang omdat dit 
verdrag rechtstreekse werking heeft. 

Een aantal beginselen uit het Verdrag van 
Straatsburg werken door in de Nederlandse 
wetgeving, met name het beginsel van de doelbinding: 
een persoonsregistratie mag slechts worden aangelegd 
voor een bepaald doel waarbij de houder een redelijk 
belang heeft (zie artikel 4 WPR). Voor registratie-
houders in de publieke sector geldt een nog strengere 
eis: het aanleggen van de persoonsregistratie moet 
`noodzakelijk' zijn voor een `goede vervulling van de 
taak van de houder'. De gegevens die in een persoons-
registratie zijn opgenomen, moeten rechtmatig (en dus 
niet onder dwang of zonder medeweten van de 
betrokken persoon) worden verkregen (artikel 5 
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WPR). Verstrekking van persoonsgegevens aan 
anderen (derden) is slechts in een aantal in de wet 
genoemde gevallen toegestaan. De wet dwingt ook 
instanties en personen die een persoonsregistratie 
voeren zich de vraag te stellen op welke manier zij 
met de gegevens omgaan: de aanmeldingsplicht en de 
plicht een privacy-reglement op te stellen zijn vormen 
van geconditioneerde zelfregulering (zie artikel 19 en 
25 WPR). De reglementering moet ter inzage liggen 
voor de betrokken geregistreerden en gemeld worden 
bij de Registratiekamer. 

De Wet persoonsregistraties kent geregistreerden 
een aantal rechten toe: het recht op inzage, het recht 
op correctie, het recht op verwijdering en het recht op 
kennisgeving over eerste opname (artikel 28-31 WPR). 
De geregistreerde heeft ook het recht van de registra-
tiehouder te vernemen aan welke instanties of 
personen welke gegevens over hem in het afgelopen 
jaar zijn verstrekt (artikel 32 WPR). 

De Wet persoonsregistraties introduceert als 
toezichthoudende instantie de Registratiekamer. 
Artikel 37 WPR stelt dat de Registratiekamer `toeziet 
op de werking van persoonsregistraties overeen-
komstig het bij en krachtens deze wet bepaalde en in 
het belang van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in het algemeen.' Om haar toezichthou-
dende taak goed te kunnen uitoefenen zijn aan de 
Registratiekamer onderzoeksbevoegdheden toegekend 
(artikel 45 WPR). Op eigen initiatief ('ambtshalve') of 
op verzoek van een belanghebbende kan de 
Registratiekamer een onderzoek instellen (artikel 46 
WPR). 

Elke burger kan de Registratiekamer verzoeken te 
bemiddelen of advies te verlenen wanneer die burger 
in conflict is met een registratiehouder: over inzage in 
zijn gegevens, over correctie of verwijdering van die 
gegevens of over de verstrek king van die gegevens aan 
anderen (artikel 34 WPR). De Wet en het Besluit 
Politieregisters geven de Registratiekamer soortgelijke 
taken en bevoegdheden ten aanzien van persoonsre-
gisters die gevoerd worden door politie en justitie. 

Activiteiten 

De Registratiekamer ging medio 1989 van start: een 
nieuwe organisatie, die door de wet een aantal ruime 
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taken kreeg toebedeeld, moest worden opgebouwd. 
De pioniersfase was er een van zoeken naar de juiste 
koers en veel improviseren. Een grote dosis energie 
werd gedurende de eerste jaren besteed aan het geven 
van voorlichting en aan het voeren van overleg met 
organisaties en koepels over de praktische conse-
quenties van de invoering van de Wet persoonsregis-
traties. Daarnaast werden adviezen aan de regering 
voorbereid over uitvoeringsregelingen en over 
verwante wetsontwerpen. In de loop der jaren ontwik-
kelde zich een structuur in de organisatie en het 
takenpakket. In grote lijnen zijn de activiteiten de 
volgende. 4  

Voorlichting en advies 

Zeker in de eerste jaren heeft de Registratiekamer 
veel geInvesteerd in voorlichting en advisering, met 
name aan registratiehouders in de publieke en private 
sector. Er bestond onduidelijkheid over de betekenis 
en de gevolgen van de bepalingen van de Wet 
persoonsregistraties. De Registratiekamer legde veel 
contacten met branche-organisaties, koepels, vereni-
gingen en belangenorganisaties, en verleende 
medewerking aan studiebijeenkomsten, congressen en 
voorlichtingsdagen. De Registratiekamer leverde ook 
een . bijdrage aan de publieksvoorlichting via de media 
en de verspreiding van documentatiemateriaal. 
Individuele vragen van burgers en bedrijven werden 
en worden veelal behandeld tijdens het telefonisch 
spreekuur dat iedere ochtend plaatsvindt. 

Adviezen aan de regering 

Ter uitvoering van een aantal bepalingen in de Wet 
persoonsregistraties zijn algemene maatregelen van 
bestuur vastgesteld waarover de Registratiekamer 
advies heeft uitgebracht. Zo werd het ontwerp van het 
Besluit gevoelige gegevens, dat extra waarborgen 
bevat voor de registratie en het gebruik van onder 
meer medische, strafrechtelijke en etnische gegevens, 
naar aanleiding van het commentaar van de 
Registratiekamer aangepast. Maar ook andere 
wetsvoorstellen of beleidsvoornemens werden op hun 
privacy-aspecten getoetst, zoals het wetsontwerp op de 
identificatieplicht en de regeling voor de uitvoering 
van de Gemeentelijke Basisadministratie, die 
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binnenkort in elke gemeente de kaartenbakken en 
registers van de burgerlijke stand zal vervangen. Over 
het wetsontwerp Evenredige Arbeidsdeelname 
Allochtonen, bracht de Registratiekamer in 1992 
advies uit aan de regering en in 1993 nog eens aan de 
Eerste Kamer, die met inachtneming van dat advies, 
het ontwerp aanvaardde. In haat -  advies pleitte de 
Registratiekamer ervoor dat werknemers moeten 
kunnen voorkomen dat zij als `allochtoon' warden 
geregistreerd. 

Registratie van aanmeldingen 

De WPR verplicht alle (semi-)overheidsinstanties 
voor elke persoonsregistratie die zij voeren een 
privacy-reglement op te stellen en de Registratiekamer 
daarvan in kennis te stellen. Registratiehouders in de 
private sector moeten elke persoonsregistratie 
aanmelden bij de Registratiekamer en daarbij gebruik 
maken van een formulier waarop het doel van de 
registratie, de aard van de op te nemen gegevens, 
enzovoort, nader warden aangegeven. Zowel de 
aanmelding als het privacy-reglement moet voor de 
geregistreerde ter inzage zijn. De ratio achter deze 
verplichting is het bevorderen van zelfregulering: een 
registratie aanmelden of een reglement voor die regis-
tratie opstellen vereist dat binnen de organisatie van 
de houder goed wordt nagedacht over hoe men met 
persoonsgegevens wil omgaan, aan welke 
voorwaarden moet voldaan en welke procedures 
daarvoor in acht moeten warden genomen. Inmiddels 
zijn zo'n 50.000 registraties gemeld bij de 
Registratiekamer. Om onnodige bureaucratie te 
voorkomen, geldt de meldingsplicht niet voor een 
aantal, veel voorkomende, standaard-registraties zoals 
eenvoudige personeelsadministraties en abonnement-
registraties. 5  Deze vrijstelling heeft overigens niet alle 
ergernis kunnen voorkomen: vanuit bepaalde sectoren 
in het bedrijfsleven worth desondanks geklaagd dat de 
aanmeldingsplicht een overdadige last is. 

Stimuleren van zelfregulering 

Artikel 15 WPR opent de mogelijkheid voor `repre-
sentatieve organisaties uit een bepaalde sector' een 
gedragscode op te stellen die een nadere invulling 
geeft aan de globale normen uit de WPR, en die 
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gedragscode ter toetsing voor te leggen aan de 
Registratiekamer. Een aantal gedragscodes zijn door 
de Registratiekamer goedgekeurd, zoals de gedrags-
codes voor de direct-marketingbranche, postorderbe-
drijven, handelsinformatiebureaus en fabrikanten van 
farmaceutische produkten. De gedragscode van 
medisch-wetenschappelijk onderzoekers is nog in 
bespreking en zal waarschijnlijk dit jaar worden 
afgerond. Het gaat hier om een in potentie effectieve 
vorm van collectieve zelfregulering. Over het feitelijke 
effect bestaat tot nu toe echter onvoldoende inzicht. 6  

Klachtenbehandeling en bemiddeling 

Per jaar komen enkele honderden klachten en 
verzoeken om bemiddeling bij de Registratiekamer 
binnen. Ook informatieverzoeken blijken uiteindelijk 
vaak te berusten op een geschil. De klachtenbehan-
deling, bemiddeling en advisering door de 
Registratiekamer (die zijn grondslag vindt in artikel 
34 WPR) lijkt op die van de Nationale ombudsman. 
In heel wat gevallen gaat het om small disputes: 
iemand krijgt bij de instantie die over hem gegevens 
heeft genoteerd nul op het rekest wanneer hij gebruik 
wil maken van zijn inzagerecht of wanneer hij 
verzoekt die gegevens te corrigeren of te verwijderen. 
De mogelijkheid om de Registratiekamer te verzoeken 
in dergelijke geschillen te bemiddelen, is een vorm van 
rechtsbescherming met een lage drempel, die in veel 
gevallen ook effectief is gebleken. De uitspraak van de 
Registratiekamer heeft echter geen formele rechts-
kracht en de gang naar de gewone rechter (in plaats 
van of na behandeling van het geschil door de 
Registratiekamer) is in de wet gehandhaafd. 

Veel klachten hebben betrekking op persoonsregis-
traties gevoerd door instellingen in de financiele sector 
(zoals de Stichting Banken- en Kredietregistraties in 
Tie!) en in de direct-marketingsector. Ook het 
optreden (of juist het niet optreden) van overheidsor-
ganen en instellingen voor gezondheidszorg leidt vaak 
tot onvrede van de betrokken burger. Bij ogen-
schijnlijk eenvoudige gevallen kunnen personen in 
vitale belangen worden geschaad, zoals het volgende 
voorbeeld illustreert. 

Een vrouw voerde een intake-gesprek met een 
psychotherapeut van de Riagg in haar woonplaats. 
Na enkele weken kwam zij er achter dat een kennis op 
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de hoogte was van dit psychotherapeutisch contact. 
De psychotherapeut bleek ook in dienst te zijn van de 
universiteit en had de gegevens van het intake-gesprek 
gebruikt als casus in een werkcollege psychodia-
gnostiek zonder de gegevens voldoende te anonimi-
seren. De betrokken vrouw had door dit onzorgvuldig 
omgaan met gevoelige gegevens haar vertrouwen 
verloren in de Riagg-hulpverlening. Na interventie 
van de Registratiekamer riep de Riagg-leiding de 
betreffende therapeut op het matje en zorgde er voor 
dat de hulpverlening elders kon plaatsvinden. 

Meer dan eens leidde de behandeling van een klacht 
tot een uitgebreid onderzoek naar de wijze van 
gegevensregistratie en -gebruik in een bepaalde sector. 
Een dergelijk onderzoek resulteert in een openbaar 
rapport waarin de normen van de wet worden getnter-
preteerd. Hoewel die rapporten formed geen rechts-
kracht hebben, worden ze doorgaans als gezag-
hebbend en meestal ook als lastig ervaren. Gezag-
hebbend omdat ze uiteindelijk berusten op de wet. 
Lastig omdat ze goed bedoelde plannen of maatre-
gelen doorkruisen. Het lot van een waakhond is dat 
hij niet altijd vriendelijk kan blijven. Het komt 
overigens ook voor dat de geldende regeling een 
bepaalde vorm van gegevensverkeer niet toelaat, 
terwij1 naar het oordeel van de Registratiekamer de 
belangen die in het geding zijn dat wel rechtvaardigen. 
In een dergelijke geval dringt de Registratiekamer aan 
op verruiming van de wettelijke mogelijkheden.' Ter 
illustratie volgt hieronder van enkele rapporten een 
samenvatting. 

— Prostimantenregistratie Groningen (oktober 1993) 
De gemeente Groningen vatte in het kader van de 

bestrijding van de overlast en handhaving van de 
openbare orde het plan op de kentekens van 
vermeende prostituanten te noteren om deze 
vervolgens een vermanende brief te sturen. Met 
verwijzing naar artikel 8 van het Europese Verdrag 
van de Rechten van de Mens, oordeelde de 
Registratiekamer dat zo'n maatregel te ver gaat: de 
inbreuk op de privacy van de betrokkene — die met de 
brief uit de anonimiteit wordt gehaald — staat niet in 
verhouding tot het belang dat er mee gediend wordt. 
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— Debiteurenadministratie Zandvoort (september 
1993) 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort publi-
ceerden de gemeentelijke jaarrekening en namen 
daarin een op naam gestelde lijst op van uitstaande 
vorderingen. Van verschillende zijden werd over deze 
bestuurlijke praktijk geklaagd. Ook de Registratie-
kamer vond dat het gemeentebestuur hierin te ver was 
gegaan. De bestuurlijke controle kan ook plaats-
vinden zonder dat de namen van vermeende wanbe-
talers openbaar worden gemaakt. 

— Verstrekking van de ontslagdiagnose-code 
(augustus 1993) 

Ziektekostenverzekeraars, medisch specialisten en de 
overheid kwamen overeen dat in de declaraties van 
specialisten aan verzekeraars de ontslagdiagnose in 
gecodeerde vorm zou worden opgenomen. Daarmee 
zouden specialisten meer medische gegevens over hun 
patienten verstrekken dan nodig is voor de financiele 
afwikkeling. Enkele medici uitten hierover hun 
onvrede. De Registratiekamer oordeelde dat er geen 
wettelijke grondslag bestaat voor de massale gegevens-
stroom die met het regulier verstrekken van de 
ontslagdiagnose-code zou ontstaan. Het zou een 
schending opleveren van het medisch beroepsgeheim. 
Gewezen werd ook op het risico dat de medische 
gegevens waarover verzekeraars zouden beschikken 
voor andere doeleinden worden gebruikt. 

— In De rekening van de arts (februari 1994) werd de 
inmiddels gegroeide praktijk van uitbesteding van 
medische facturering aan administratiekantoren, 
incassobureaus en factoringbedrijven geanalyseerd. 
Deze handelswijze staat op gespannen voet met het 
beroepsgeheim omdat zonder medeweten en 
toestemming van de betrokken patient, gevoelige 
informatie buiten de sfeer van de gezondheidszorg 
terecht komt. De Registratiekamer stelde voor extra 
waarborgen te treffen voor een zorgvuldige omgang 
met die gegevens. 

— Een onderzoek bij de Openbare Bibliotheek 
Dordrecht (september 1993) maakte duidelijk dat 
volstrekt onvoldoende maatregelen waren genomen 
om het netwerk van geautomatiseerde uitleenadmini-
straties van een aantal openbare bibliotheken in Zuid- 
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Holland af te schermen tegen onbevoegde toegang. 
Op eenvoudige wijzc kon iedere medewerker 
onbeperkte toegang krijgen tot alle geregistreerde 
gegevens. De overkoepelende organisatie nam dit 
signaal scricus en beval haar leden aan effectieve 
beveiligingsmaatregelen te treffen. 

Een ander karakter heeft het onlangs uitgebrachte 
rapport Personeelsinformatiesystemen (maart 1994). 
Binnen het moderne bedrijfsleven bestaat een 
groeiende behoefte aan optimale informatie over 
produktie en personeel. Soms worden die gegevens 
ook gebruikt om werknemers te controleren. De 
behoefte daaraan is begrijpelijk en het gebruik van de 
gegevens voor dit doel is toelaatbaar, mits aan een 
aantal normen wordt voldaan. Het is op zijn minst 
bedenkelijk wanneer een werkgever achter de rug van 
zijn werknemers om, bepaalde informatie verzamelt en 
gebruikt ter beoordeling van die werknemers. De Wet 
persoonsregistraties bevat enkele normen, maar ook 
het arbeidsrecht kent normen (zoals die van goed 
werkgeverschap) die hier hun toepassing kunnen 
vinden. Het rapport geeft aan hoe aan het geldend 
recht normen kunnen worden ontleend voor het 
inrichten en gebruiken van personeelsinformatiesys-
temen. 

Dergelijke rapporten zullen binnenkort verschijnen 
over de invoering van chipeards in de gezondheidszorg 
en over de problematiek van koppelingen in de sociale 
zekerheids- en fiscale sector. De bestrijding van fraude 
en criminaliteit kan het noodzakelijk maken dat de 
overheid binnendringt in de persoonlijke levenssfeer 
van de burger. Dit is echter slechts legitiem als de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid is gewaarborgd en 
geen situatie wordt geschapen die de burger criminali-
seert. 

Perspectief 

De Registratiekamer is ingesteld om te waken voor 
een behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoons-
gegevens, die in toenemende mate in grootschalige 
registraties worden vastgelegd. De Gemeentelijke 
Basis Administratie, die binnenkort landelijk zal zijn 
ingevoerd en waarvoor de Registratiekamer als 
toezichthouder zal optreden, is wellicht het grootste 
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netwerk van geautomatiseerde persoonsregistraties 
omdat het de persoonsgegevens van alle Nederlandse 
ingezetenen omvat. De Wet persoonsregistratie biedt 
in eerste instantie het juridisch kader voor het werk 
van de Registratiekamer. Maar ook wetgeving op het 
terrein van de gezondheidszorg, zoals de Wet genees-
kundige behandelingsovereenkomst en de Wet op de 
medische experimenten met mensen, bevat bepalingen 
die voor de bescherming van de privacy van belang 
zijn en waarvan de naleving door de toezichthouder 
wordt bewaakt. 

De samenleving wordt complexer, steeds meer 
activiteiten voltrekken zich in een web van wetten en 
regels en het kunnen beschikken over gegevens van de 
burger dringt zich op als een noodzakelijke 
voorwaarde voor de uitvoerbaarheid van die wet- en 
regelgeving. De overheid doet in al haar gedaanten 
een beroep op de burger om zich zichtbaar te maken, 
omwille van een doelmatig bestuur, omwille van de 
bestrijding van fraude en criminaliteit en omwille van 
een optimale dienstverlening aan diezelfde burger. 
Maar ook instellingen, organisaties en ondernemingen 
in de private sector hebben een niet aflatende behoefte 
aan informatie over het reilen en zeilen van hun 
clienten: om efficienter te kunnen werken, om kosten 
te beheersen, om de wetenschappelijke kennis te 
vergroten. 

In een maatschappelijk en politiek klimaat waarin 
dergelijke doelstellingen alle aandacht dreigen op te 
eisen, is het zaak om het belang van de privacy te 
benadrukken en er op te wijzen dat de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer direct te maken heeft 
met de waarden die essentieel zijn in de moderne 
rechtsstaat, zoals de individuele vrijheid en het recht 
op zelfbeschikking. Dit zal ook het thema zijn van 
de 16th International Conference on Data Protection, 
die van 6-8 september in Den Haag zal worden 
gehouden. Vanuit een filosofische, sociaal-wetenschap-
pelijke en juridische invalshoek, zullen sprekers 
aandacht besteden aan de bescherming van de privacy 
van de burger en aan normen, waarden en belangen 
die daarbij in het geding zijn. 8  

De Registratiekamer wit niet alleen toezichthou-
dende boeman zijn, maar ook een bijdrage leveren 
aan het debat over de toekomst van onze samen-
leving. De bescherming van de privacy en een 
behoorlijk gebruik van informatietechnologie zijn 
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Noten 

geen belangen die eenzijdig behartigd kunnen worden. 
Er moeten aanvaardbare en werkbare oplossingen en 
regelingen tot stand komen waarin ook aan andere 
maatschappelijke belangen tegemoet wordt gekomen. 
Wanneer echter het belang waarvoor de Registratie-
kamer is ingesteld in het gedrang komt, zal de 
waakhond blaffen. Het gaat immers om het realiseren 
van een in de Grondwet en internationale verdragen 
vastgelegd grondrecht. 

' Isaiah Berlin onderscheidt in 
Two Concepts of Liberty de 
begrippen 'negatieve' en 
`positieve' vrijheid. Hij prefereert 
duidelijk het cerste concept. 
omdat dat in het teken van plura-
lisme en individuele creativiteit 
tegenover de machten, die deze 
sfeer mogelijkerwijs aantasten: 
'Pluralism, with the measure of 
'negative' liberty that it entails, 
seems to me a truer and more 
humane ideal than the goals of 
those who seek in the great, disci-
plined, authotoritarian structures 
the ideal of 'positive' self-mastery 
by classes, or peoples, or the 
whole of mankind. (...) It is more 
humane because it does not (as 
the system builders do) deprive 
men in the name of some remote. 
or incoherent, ideal of much they 
have found indispensable to their 
life as unpredictable self-trans-
forming human beings'. Zie 
Isaiah Berlin, Two Concepts of 
Liberty, in Berlin, Four Essays on 
Liberty, Oxford 1979, p. 171. 
= J. Kabel accentueert de 
verschuiving: 'de inhoud van het 
recht op informationele privacy 
verschuift (...) van het traditionele 
recht om met rust gelaten te 
worden naar het recht om de 
circulatie van de eigen persoons-
gegevens te controleren'. Deze 
observatie snijdt ongetwijfeld 
hout maar impliceert niet dat de 
relatie met de achterliggende 

waarden minder sterk is. Zie 
J.J.C. Kabel, Toezicht en controle 
op personeelsregistratie en de 
WPR, in P.F. van der Heijden 
(red.), Privacy op de werkplek, 
Den Haag, 1992, p. 86. 
' Minister Hirsch Bailin (1993) 
onderstreept dc noodzaak van een 
door burgers gedragen publieke 
moraal sterk. Zie E.M.H. Hirsch 
Bailin, Publieke moraal en recta, 
in Justitiele verkenningen, 1993, 
nr. 2, pp. 9-27. Hij kritiseert de in 
zijn ogen formalistische opvatting 
van Van Gunsteren over burger-
schap (I-I. van Gunsteren, 
Eigentijds burgerschap, WRR-
rapport 1992). Zie voor een 
prikkelende opvatting Bas van 
Stokkom, De republiek der 
weerharen. Burgerschap, publieke 
actie en sociaal-denweratie, 
Houten, 1992. 
° Voor een mcer uitgebreid 
overzicht, zie de Jaarverslagen 
Registratiekamer 1989-1991 en 
1992-1993. 
In het Besluit Genormeerde 

Vrijstelling is aangegeven welke 
typen registraties zijn vrijgesteld. 

Zie hierover uitgebreider: Jan 
van Casteren en Pieter Ippel, 
Gedragseodes: terughlik en 
perspectief, in Privacy & 
Registratie, 1994, nr. 2. 
' Dat gebeurde bij voorbeeld in 
het rapport over het psychiatrisch 
casusrcgister in Drente (1993). 

Sprekers zullen onder meer zijn: 
J. Fauvet (president de la 
Commission Nationale de 
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l'Informatique et des Libertes), 
dr. Robert L. Holmes (professor 
of ethics and social philosphy, 
University of Rochester, VS), dr. 
E. Blankenburg, (hoogleraar 
rechtssociologie, VU Amsterdam), 
mr. T. Koopmans (advocaat-
generaal Hoge Raad), mr. J. van 
Lunteren (directeur-generaal der 
Belastingen) en dr. S. Simitis 
(professor Universitat Frankfurt, 
Forschungsstelle far 
Datenschutz). 
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Over de risico's van 

persoonsregistratie 

drs. A. Mosshammer en drs. E. Houtepene 

In toenemende mate ziet de politick zich geplaatst 
voor problemen die qua omvang en inhoud steeds 
groter en complexer worden. Enkele in het oog sprin-
gende problemen van de laatste jarcn zijn de crimina-
liteit en de fraude. Mensen voelen zich niet meer veilig 
op straat of in de metro, er wordt te veel geld, soms 
ten onrechte, uitgegeven aan de diverse sociale verze-
keringen en uitkeringen en er is te veel zwart geld in 
omloop waardoor het rijk inkomsten misloopt. 

Daarnaast zijn er de problemen die te maken 
hebben met ongelijke kansen voor allochtonen en 
gehandicapten, bij voorbeeld bij het vinden van werk. 
Van een heel andere orde, maar daarom niet minder 
problematisch, zijn vraagstukken als het tekort aan 
organen ten behoeve van transplantatie of de toene-
mende fileproblematiek. Hoe divers deze problemen 
ook zijn, et:tn algemeen aspect is op allemaal van 
toepassing. Het middel om die problemen op te lossen 
wordt voor een belangrijk deel gezocht in de technick. 

De ontwikkeling van de computer en de program-
matuur om veel gegevens op een min of meer logische 
wijze op te slaan wordt langzaam ontdekt door 
beleidmakers en de politick. Het registreren van 
gegevens en/of het koppelen van persoonsregistraties 
wordt gezien als het middel om de hiervoor genoemde 
problemen op te lossen. De vraag is echter of het 
gebruik van de computer een oplossing voor alle 
problemen is en ten koste van welke verworvenheden 
die techniek wordt ingezet. 

Len van die verworvenheden is de persoonlijke 
levenssfeer, de privacy, van de individuele burger. Per 

* Beide auteurs zijn werkzaam als beleidsmedewerker bij de 
Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie (SWP). 
Daarnaast zijn zij als wetenschappelijk onderzoeker ver-
bonden aan het Centrum voor Privacyonderzoek (CPO). 
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definitie is er sprake van een belangenafweging tussen 
enerzijds de privacy en anderzijds een specifiek 
probleem zoals bij voorbeeld het in stand houden van 
de verzorgingsstaat. 'Het beleid wordt bemoeilijkt 
door tegenspraken die in het eisenpakket van de 
mensen vervat liggen; met name is de eis van individu-
aliteit, autonomie en privacy dikwijls niet te 
verzoenen met de eisen aan de totale verzorgingsstaat 
die juist een volledige opening van zaken veronder-
stellen' (Schreuder, 1990). 

Technologische ontwikkelingen 

Er is sprake van een toename van confrontaties 
tussen de individuele burger en technologie. Soms 
gaat het om bizarre toepassingen van de technologie 
zoals een drive-through begrafeniscentrum in Chicago 
waar het mogelijk is om, zittend in de auto, via een 
druk op de knop de torso van de opgebaarde persoon 
een aantal seconden op een videoscherm te zien (Van 
Houts, 1989). Maar in de meeste gevallen gaat het 
om wat minder `dramatische' toepassingen. De ver-
trouwde bankbiljetten worden in toenemende mate 
vervangen door betalingen met de bank- of giropas 
met pincode. Ook de wijze waarop we geld halen is 
aan het veranderen, de baliemedewerk(st)er wordt 
vervangen door een geldautomaat. 

In en rond het huis zien we een opmars van nieuwe 
(technologische) produkten. Nu de televisie is 
ingeburgerd, zijn nieuwe `tele-diensten' in opkomst 
zoals telewinkelen, -bankieren, -werken en -leren. 
Naast de veranderingen in en rond bet huis is ook de 
werkplek onderhevig aan wijzigingen. Denk aan de 
automatisering van produktieprocessen. Dit proces 
van automatisering laat een verschuiving zien van 'de 
vakman' naar 'de robot'. 

Een belangrijke rol bij veel ontwikkelingen was, en 
is, weggelegd voor de computer. De computer maakt 
veel dingen mogelijk die vroeger ondenkbaar waren. 
Ook de overheid is zich bewust geworden van de 
mogelijkheden van computersystemen en is 
overgegaan tot het op grote schaal invoeren van 
computersystemen voor verschillende taken. Maar 
zoals aan alles een keerzijde is te onderkennen, zo 
heeft het gebruik van computersystemen door de 
overheid ook nadelen of, om met Frissen te spreken 
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(Nieuwenhuijsen, 1994): `enerzijds wordt 1CT (infor-
matie- en communicatietechnologie, AM/EH) gebruikt 
voor verbetering van dienstverlening en het leveren 
van maatwerk. Maar dat vergt wel meer registraties 
van de burger. Big brother en Soft sister tonen beiden 
tegelijkertijd hun gezicht.' Met andere woorden, je 
kunt niet kiezen, de een niet nemen en de ander we!. 

Bij het gebruik van de computer, in relatie tot het 
registreren, zijn in hoofdlijnen twee aspecten te onder-
kennen. In de eerste plaats gnat het om het opzetten 
van persoonsregistraties ten behoeve van een bepaald 
doe!. In de tweede plaats gnat het om het koppelen 
van verschillende registraties, elk met een eigen doe!, 
teneinde een ander doel te bereiken. 

Opzetten van een persoonsregistratie 

Wanneer we spreken over persoonsregistraties dan 
is het van belang om te bepalen wat verstaan moet 
worden onder dit begrip. Een persoonsregistratie, 
zoals omschreven in artikel 1 van de Wet persoonsre-
gistraties (WPR, Staatsblad 665, 1988), duidt op: `een 
samenhangende verzameling van op verschillende 
personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die 
langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het 
oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens 
systematisch is aangelegd.' 

De aanleg van persoonsregistraties heeft diverse en 
in de regel legitieme doelen. Niemand kijkt er van op 
wanneer men wordt opgenomen in een abonnemen-
tenadministratie, een medische registratie of in een 
persoonsregistratie ten behoeve van het aanvragen 
van een overheidsdienst. Naast de voordelen die 
verbonden kunnen zijn aan het opgenomen zijn in een 
persoonsregistratie, zoals het ontvangen van een 
produkt of een dienst, zijn er ook nadelen te onder-
kennen. Deze nadelen zijn respectievelijk het 
ontbreken van vrijwilligheid, gegevensvervuiling, 
gebruiksvervuiling en toenemende ondoorzichtigheid. 

Het ontbreken van vrywilligheid 

Wanneer we niet opgenomen willen worden in de 
abonnementenadministratie van bij voorbeeld een 
krant dan is het altijd nog mogelijk om naar de 
boekwinkel te gaan en de desbetreffende krant te 
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kopen. We hebben de keuze tussen wel of niet 
opgenomen worden in een persoonsregistratie zonder 
dat er grote consequenties verbonden zijn aan het niet 
opgenomen willen zijn. 

Niet in alle gevallen is er zo'n mate van vrijwil-
ligheid aanwezig. Het afsluiten van een verzekering is 
vaak een verplichting en het afstaan van gegevens ten 
behoeve van een zeker maandelijks inkomen zal er toe 
leiden dat van vrijwilligheid geen sprake is. 'In de 
sociale verzekeringssector is de persoonlijke levens-
sfeer van groot belang. Degene die aanspraak maakt 
op een van de sociale voorzieningen verkeert in een 
afhankelijke positie. Voor het geldend maken van het 
recht op uitkering dient de burger een gedeelte van 
zijn persoonlijke levenssfeer prijs te geven' (Van 
Wezel, Frankena e.a., 1991). 

Wanneer er sprake is van zo'n afhankelijke situatie 
dan is extra zorgvuldigheid geboden ten aanzien van 
de te stellen vragen. Let wel, het is niet de bedoeling 
dat er geen vragen worden gesteld, het gaat om de 
relevantie van die vragen. Maar al te vaak worden 
vragen geformuleerd op basis van onduidelijke criteria 
en zijn er geen grenzen die aangeven welk soort 
vragen we!, en welk soort niet, mag worden gesteld. 

Gegevensvervuiling 

Wanneer gegevens worden opgenomen in een 
persoonsregistratie kunnen ze onjuist zijn of, al dan 
niet na verloop van tijd, verouderd zijn. Een 
voorbeeld: `een 32-jarige Amerikaanse huisvader komt 
bij het hoofdbureau van politie in zijn woonplaats 
voor een verklaring van goed gedrag (nodig omdat hij 
heeft gesolliciteerd als leraar op een middelbare 
school). De verklaring wordt hem echter geweigerd, 
aangezien hij, zo blijkt uit de dossiers, ooit is veroor-
deeld vanwege iets dat lijkt op ontucht met minderja-
rigen. De man is verbijsterd, kan zich zoiets werkelijk 
niet herinneren en vraagt naar het jaar van die 
veroordeling. Dan blijkt wat er gebeurd is. Het gaat 
om gegevens van zeventien jaar terug, toen de brave 
huisvader nog een bleue jongen was van vijftien die in 
een parkje zijn kersverse vriendinnetje hartstochtelijk 
zoende. Er kwam een ouderwetse agent langs die zich 
daaraan ergerde, zich direct een toepasselijk artikel uit 
de Algemene Politie Verordening herinnerde en de 
jongen op de bon slingerde. In het later in gebruik 
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genomen elektronische politic-dossier was helaas 
vergeten de leeftijd van de verdachte te vermelden' 
(Van Willigenburg, 1990). 

Gebruiksvervuiling 

Net gaat bij gebruiksvervuiling om het gebruik van 
gegevens voor doeleinden die niet in overeenstemming 
zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor die 
gegevens verzameld zijn. Het volgende voorbeeld 
maakt dit duidelijk (FNV-Centrum Ondernemings-
raden, 1986). 

Een bedrijf moet reorganiseren. Dit gaat gepaard 
met inkrimping van het personeelsbestand. Er wordt 
voor gekozen een niet zo'n produktieve groep 
werknemers weg te krijgcn: vrouwen ouder dan 
veertig jaar. Maar daarvoor kan niet zomaar een 
ontslagvergunning worden verkregen. Met behulp van 
een personeels-informatiesysteem wordt uitgezocht 
wat die vrouwen precies met elkaar gemeen hebben. 
Daartoe wordt een aantal gegevens tegen elkaar 
afgezet. Een van de overeenkomsten blijkt te zijn dat 
vrijwel alle vrouwen met de bedrijfsbus naar hun werk 
komen en weer worden thuisgebracht. De leiding van 
het bedrijf besluit daarop de bedrijfsbus op te heffen: 
vrouwen, dic tussen de twintig en dertig kilometer van 
het bedrijf op het platteland wonen, wordt het 
daarmee onmogelijk gemaakt op hun werk te komen. 
Gevolg: het probleem is opgelost zonder het nemen 
van impopulaire maatregelen; de vrouwen vloeien 
'normaal' af 

Toenemende ondoorziehtigheid 

Deze ontstaat ondcr andere door het gebruik van 
registratics voor andere doeleinden. Het wordt steeds 
moeilijker om na te gaan wat er met gegevens wordt 
gedaan. Wie gegevens afstaat voor een abonnement 
moet niet raar opkijken als vervolgens een grote 
diversiteit aan reclamefolders via de brievenbus 
binnenkomt. Mensen raken het zicht op de gegevens 
kwijt en dat roept weer onrust, of op z'n minst 
onprettigc gevoelens, en wantrouwen op. Dit 
wantrouwen ten aanzien van persoonsrcgistraties 
blijkt ook uit het onderzoek door bureau AGB 
Veldkamp (AGB Veldkamp, 1989, 1990, 1992). 

In meer algemene zin worden in het derde AGB 
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Veldkamp-onderzoek ('de tweemeting') door respon-
denten de volgende nadelen met betrekking tot regis-
tratie door middel van het opslaan van persoonsge-
gevens in een computer naar voren gebracht: 
toegankelijkheid voor derden (20%); computerkraken/ 
inbraak/beveiliging (2%); misbruik van gegevens 
(10%); minder privacy (8%); dat ze alles van me weten 
(6%); meer kans op fouten (5%); overige nadelen 
(7%); ziet geen nadelen (9%); weet niet (23%). 

De hiervoor genoemde nadelen hebben betrekking 
op persoonsregistraties in z'n algemeenheid. 
Daarnaast kan gedacht worden aan nadelen van 
persoonsregistraties voor een bepaald doel. Als 
voorbeeld kan gewezen worden op registratie- en 
rapportagesystemen voor meting van de aanwezigheid 
van allochtonen waarbij volgens de Registratiekamer 
in de praktijk onduidelijkheid bestaat over het begrip 
allochtoon (Registratiekamer, 1992). 

Deze algemene nadelen en de nadelen die specifiek 
op een soort registratie van toepassing zijn, leiden 
ertoe dat het doel waarvoor de invoering van 
persoonsregistratie is bestemd, moeilijker bereikt 
wordt. 

Koppelen van verschillende registraties 

Een in toenemende mate gebruikt middel om een 
doel te bereiken is het koppelen van verschillende 
registraties, elk met een eigen doe!, teneinde een ander 
doel te bereiken. Deze doelen kunnen zijn criminali-
teits- en fraudebestrijding of het tegengaan van 
misbruik in de sociale zekerheidssector. Het gaat dan 
om bestaande, voor de taak van de organisatie 
relevante, in gebruik zijnde persoonsregistraties. 
Alvorens hier nader op in te gaan is het van belang 
om aan te geven wat onder koppelen verstaan moet 
worden. Garden iers geeft aan dat er vier vormen van 
koppeling zijn te onderkennen (Gardeniers, 1989). 
— Computer matching: het vergelijken van twee of 
meer gegevensverzamelingen met als doel individuen 
te zoeken die in meer dan een bestand voorkomen. 
— Computer assisted front-end verification: persoonlijke 
informatie op juistheid en volledigheid controleren 
door deze te vergelij ken met soortgelijke informatie 
uit een geautomatiseerd bestand (meestal in het bezit 
van een derde). 
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— Computer profiling: in een computerbestand, of 
meerdere, zoeken naar een specifieke combinatie van 
gegevens-elementen Chet profiel'). Het doel is het 
zoeken naar karakteristieken en/of gedragspatronen 
die een correlatie vertonen met het voorkomen van 
bepaald gedrag. Zo ontstaan bij voorbeeld 
koopprofielen. 
— Integratie van hestanden: het samenvoegen van twee, 
of meer, bestanden. 

Daarnaast geeft Gardeniers aan dat deze vormen 
van koppeling zowel intern (binnen ten organisatie) 
als extern (tussen verschillende organisaties) kunnen 
voorkomen. In dit artikel zal alleen ingegaan worden 
op de cerste vorm van koppelen, het zogenaamde 
computer matching. 

Fen voorbeeld zijn de koppelingen van bestanden 
van de Informatie Beheer Groep (studiefinanciering), 
de Belastingdienst, de bedrijfsverenigingen, de 
gemeentelijke sociale diensten en het ministerie van 
VROM (huursubsidie). Het is mogelijk om de 
gegevens van deze instanties naast elkaar te leggen en 
te controleren of den persoon in beide gegevensbe-
standen voorkomt. Is dit het geval dan wordt wel 
gesproken van een hit. 

Zo'n hit kan leiden tot de constatering dat iemand 
met cen studiebeurs te veel extra inkomsten heeft of 
dat iemand naast een bijstandsuitkering werkt (het 
gaat hier om de `witte' fraude). Zo'n hit wil echter 
niet per definitie zeggen dat iemand onterecht in die 
twee bestanden voorkomt. lemand kan bij voorbeeld 
twee dagen werken en voor de overige drie dagen een 
uitkering ontvangen. Het is dan logisch dat zo iemand 
in twee bestanden voorkomt. 

De hiervoor genoemde persoonsregistraties worden 
gekoppeld met behulp van het SoFi-nummer. Het 
SoFi-nummer is cen nummer dat elke Nederlander 
wanneer hij of zij vijftien jaar wordt, krijgt toebedeeld 
(het nummer wordt overigens onmiddelijk na de 
geboorte toegewezen). Daarnaast krijgen buiten-
landers die bier wonen en werken ook een SoFi-
nummer. Het gebruik van het SoFi-nummer door 
afzonderlijke diensten is op zichzelf niet onlogisch en 
onredelijk. Mensen staan op veel plaatsen als 
`nummer' opgenomen. Gironummer, telefoonnummer, 
personeelsnummer, ziekenfondsnummer, credit-card 
nummer, dus waarom geen SoFi-nummer. Gebruik 
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maken van nummers om toegang tot een dossier te 
krijgen heeft voordelen boven het gebruik van de 
naam als zoeksleutel. Elk nummer is uniek en het 
verwisselen van namen kan hiermee voorkomen 
worden. 

Het gebruik van het SoFi-nummer is echter geen 
voorwaarde om persoonsregistraties te kunnen 
koppelen. Zo concludeert de Ziekenfondsraad dat: 
'Op grond van een reeds plaatshebbende uitwisseling 
van gegevens tussen ziekenfondsen en sociale diensten 
is gebleken dat ook zonder het sofi-nummer uitwis-
seling kan plaatshebben' (Ziekenfondsraad, 1993). 
Aan het koppelen van persoonsregistraties, al dan niet 
met behulp van het SoFi-nummer, zijn de volgende 
twee nadelen verbonden. 

Schuldig, tenzij 

Een fictief voorbeeld: het parlement gaat akkoord 
met een wetsvoorstel waarbij de politie de bevoegd-
heid krijgt om, zonder toestemming daarvoor te 
vragen en zonder een redelijke mate van verdenking, 
huizen te betreden. Teneinde het toenemende illegale 
wapenbezit te bestrijden gaat de politie elke maand 
een woonwijk doorzoeken. In die wijk worden alle 
huizen doorzocht op de aanwezigheid van verboden 
wapens. De eerste maand wordt in 10%, in de tweede 
maand in 5% van de doorzochte woningen een of 
meerdere wapens aangetroffen waar geen vergunning 
voor is afgegeven. 

Het is ondenkbaar dat het parlement een 
wetsvoorstel zal goedkeuren dat binnentreden in de 
woning zonder reden en zonder toestemming zal 
goedkeuren. Het is zelfs nog maar de vraag of de 
regering zo'n voorstel zou indienen. Toch is de wijze 
waarop gebruik wordt gemaakt van koppeling van 
persoonsregistraties met behulp van het SoFi-nummer 
in essentie hetzelfde als de werkwijze uit het 
voorbeeld. In plaats van een inbreuk op de ruimtelijke 
privacy van het individu (het zonder toestemming 
betreden van diens ruimte), is er sprake van een 
inbreuk op de informationele privacy van dat individu 
(het zonder toestemming gebruik maken van diens 
gegevens). 

Gegevens van grote groepen mensen worden zonder 
reden en zonder toestemming `doorzoche in de hoop 
fraudeurs te ontdekken. Iedereen is schuldig tenzij het 
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tegendeel (geen hit) bewezen is. Het gaat bier om een 
acties waarbij een groot net wordt uitgeworpen en 
iedereen die toevallig in dat net blijft hangen, is 
`gevangen' (Shattuck, 1984). 

De gevaren van deze werkwijze zijn evident. De 
vraag die nu opkomt is of de effectievere bestrijding 
van fraude en criminaliteit niet opweegt tegen dit 
nadeel. Dat noopt tot het stellen van een volgende 
vraag: is het koppelen van persoonsregistratics wel zo 
effectief? 

De effeetiviteit van het mu/del 

Niemand zal ontkennen dat grote groepen mensen 
tevoorschijn komen bij het koppelen van persoonsre-
gistraties. Maar, zoals al is aangegeven, iemand die in 
meerdere bestanden voorkomt is nog geen fraudeur. 
Het is ecn intensief karwei om uit te zoeken wie no 
we], en wie niet, ten onrechte gebruik maakt van een 
bepaalde voorziening. En mocht er sprake zijn van 
fraude dan volgt een ander probleem, namelijk hoc de 
ten onrechte ontvangen uitkeringen terug kunnen 
komen bij de uitkerende instantic. lmmers, de praktijk 
toont dat het vaak jaren duurt voordat 'de schuld' is 
afgelost. 

Wat al deze inspanningen en wachttijden opleveren, 
waarbij de kosten nict vergeten moeten worden, is 
vooralsnog onduidelijk. Niet te ontkennen valt dat er 
fraudeurs ontdekt worden, maar in hoeverre daarmee 
het totale probleem van fraude wordt teruggedrongen, 
is onduidelijk. Onze indruk is dat koppelen maar een 
(klein) deel van het probleem oplost. 

Een vergelijking met een onderdeel van de Wet op 
de identificatieplicht is op z'n plaats. Een van de 
doelstellingen van de identificatieplicht is het terug-
dringen van het zwartrijden in het openbaar vervoer. 
Wanneer we no het middel nader bekijken dan zien 
we dat het niet zozeer gaat om het terugdringen van 
zwartrijden alswel om de civic!- en strafrechtelijke 
handhaving te verbeteren door de identiteit van zwart-
rijders op een betrouwbare wijze vast te stellen. Het 
idee hierachter is natuurlijk dat potentiele zwartrijders 
terugschrikken voor de identificatieplicht en netjes een 
kaartje kopen. De vraag is of dit zal gebeuren. De 
praktijk heeft laten zien dat er betere methoden zijn 
om zwartrijden terug te dringen. Een conducteur in de 
tram of controle bij de toegangswegen tot het perron 
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laten zien dat dan niet alleen het zwartrijden wordt 
voorkomen, maar dat er ook positieve neveneffecten 
zijn, zoals een vergroting van het gevoel van 
veiligheid. 

Zowel bij dit voorbeeld als bij het koppelen van 
persoonsregistraties is een maatregel genomen die ten 
koste gaat van de persoonlijke levenssfeer van 
individuen en waarvan het nog maar de vraag is in 
hoeverre het middel een oplossing voor het probleem 
is. 

Een belangenafweging 

Het zal duidelijk zijn dat het bij de geschetste 
problemen gaat om een belangenafweging tussen 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en crimi-
naliteitsbestrijding. Wanneer er sprake is van een 
belangenafweging dan moeten er criteria zijn op basis 
waarvan men die belangenafweging kan maken. 

In algemene zin zijn die criteria terug te vinden in 
artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (EVRM). Wanneer er sprake is van een 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dan moet aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan. In de eerste 
plaats moet er een `wettelijke grondslag' zijn om een 
inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer. In de 
tweede plaats moet er een legitiem doe!' zijn waarom 
inbreuk wordt gemaakt. In de derde plaats moet er 
noodzaak bestaan voor dat legitieme doe!. Er moet 
sprake zijn van een pressing social need en het middel 
moet in verhouding staan tot het beoogde doe! (Loof 
en Brouwer, 1993). 

Wanneer het gaat om het koppelen van persoonsre-
gistraties wordt in de meeste gevallen voldaan aan de 
eerste twee voorwaarden. De koppelingen worden in 
de regel verricht op basis van een wettelijke grondslag; 
fraude- en criminaliteitsbestrijding gelden als legitieme 
doelen. 

Wanneer het gaat om de derde voorwaarde, en dan 
met name de middel-doel afweging, moeten er vraag-
tekens geplaatst worden bij de toelaatbaarheid van de 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Zoals is aange-
geven wordt het probleem niet opgelost door het 
koppelen van persoonsregistraties en is er slechts 
sprake van aandacht voor een aspect van het 
probleem. We kunnen daar aan toevoegen dat het 
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koppelen van persoonsregistraties geen oplossing is 
voor de toenemende werkloosheid, de wanhopige en 
vaak uitzichtloze situatie waarin mensen zich vaak 
bevinden, kortom, voor die problemen die daadwer-
kelijk ten grondslag liggen aan fraude en criminaliteit. 
Vooralsnog lijkt derhalve het lukraak koppelen van 
persoonsregistraties niet het juiste, en zeker niet het 
enige, middel om de geschetste problemen op te 
lossen. Zeker wanneer we de nadelen in ogenschouw 
nem en. 

Tot slot 

De overheid is aan de ene kant de motor achter de 
privacybescherming in Nederland. Er worden wetten 
ontwikkeld die de persoonlijke levenssfeer van 
individuen op verschillende terreinen moeten 
beschermen. Aan de andere kant is de overheid, meer 
dan welk particulier bedrijf ook, bezig de persoonlijke 
levenssfeer van de individuele burger te schenden. Alle 
overheidsinstanties verzamelen om verschillende 
redenen gegevens over hun `klanten'. 

Naast de problemen die persoonsregistraties veroor-
zaken bij veel dagelijkse werkzaamheden van ambte-
naren, veroorzaken die persoonsregistraties nieuwe 
problemen doordat ze ingezet worden als wapen tegen 
grote maatschappelijke problemen. Kennelijk is de 
overheid van mening dat het gebruik van persoonsre-
gistraties een oplossing is voor die problemen. Deze 
opvatting is niet alleen gevaarlijk voor de persoonlijke 
levenssfeer van individuen, maar levert ook weinig 
resultaat op. Dat is zonde want zo gaan veel tijd en 
energie verloren. 

Het big brother is watching you van Orwells 1984 
was altijd het spraakmakende voorbeeld van een alles 
controlerende en omvattende overheid. Nu 1984 zo 
ver achter ons ligt, is bij velen het idee ontstaan dat 
het allemaal wat overdreven waanideeen waren. Tot 
op zekere hoogte hebben deze coptimisten' gelijk 
gekregen. Toch moeten we waakzaam blijven. In 1984 
verkeerde de technologie, de ontwikkeling en het 
gebruik van het persoonsnummer en de wijze waarop 
instellingen omgingen met die nieuwe technologic, nog 
in een beginstadium. Instellingen waren zich aan het 
orienteren op de automatiseringsmarkt en op de 
mogelijkheden. Het lijkt crop dat instellingen anno 
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1994 volwassen zijn geworden of aan het worden zijn 
als het gaat om het gebruik van computers, persoons-
nummers en het koppelen van persoonsregistraties. 

Naarmate de automatisering voortschrijdt en de 
verzorgingsstaat grotere behoefte heeft aan infor-
matie, zijn persoonsregistraties onontkoombaar. 
Daarom is het, om met Frissen te spreken, misschien 
niet mogelijk om te kiezen tussen Big brother en Soft 
sister. Maar het is wel mogelijk om te bepalen hoe 
groot of omvangrijk Big brother behoort te zijn. Met 
andere woorden, het is wel mogelijk om een eerlijke 
beoordeling van de ter beschikking staande middelen 
te maken en zodoende te kiezen voor de juiste 
middelen om een probleem op te lossen. Het gebruik 
van persoonsregistraties of het koppelen van 
persoonsregistraties is dan niet per definitie het enige 
of beste middel. 

Noten 

' Onder andere: gegevens zijn 
makkelijker op te slaan maar 
worden niet zo snel weer uit de 
bestanden gehaald, onbeheers-
baar, je weet niet wat er gekop-
peld wordt, wijzigingen/fouten 
zijn moeilijk te veranderen, kans 
op geheugenverlies door bijvoor-
beeld computervirussen/storingen, 
gemakkelijk verhandelbaar, je 
bent meer nummer dan een 
persoon, in geval van oorlog zou 
de vijand alle gevoelige gegevens 
van personen in handen kunnen 
krijgen. 
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High tech, low touch 

Koppeling bij de bestrijding van sociale 
zekerheidsfraude 

drs. L. de la Combe en drs. J.M. INesseldijk* 

'Was het een jaar of wat geleden nog zeer verwer-
pelijk om over eventuele uitbreiding van de toepassing 
van het SoFi-nummer te praten, nu kan men het zo 
gek niet bedenken, of er moeten gegevensbestanden 
gekoppeld of uitgewisseld worden. Niet dat ik daar 
tegen ben, maar laten we wel de redelijkheid in het 
oog blijven houden. Bovendien een beetje praktisch 
zijn: alleen gegevens genereren die je ook kunt 
verwerken.' Aldus mr. W. Sorgdrager, procureur-
generaal belast met de fraudeportefeuille en als 
zodanig voorzitter van de ambtelijke stuurgroep die 
ressorteert onder de ministeriele commissie fraudebe-
strijding, tijdens een symposium (De la Combe, 1994) 
op 27 januari j.l. 

De vraag rijst hoe die pragmatische opvatting zich 
verhoudt tot de hoge verwachtingen die 'de politiek' 
kennelijk koestert over het rendement van structurele 
gegevensuitwisseling in het perspectief van de 
bestrijding van sociale-zekerheidsmisbruik. Immers, 
tijdens datzelfde symposium pleitte staatssecretaris 
Wallage van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ervoor de aandacht meer te richten op het verschijnsel 
zwart werk, `... nu door een goed functionerende 
verzekerdenadministratie en gemeenschappelijke 
verwijsindex op korte termijn het verschijnsel 
`witte' fraude tot een minimum kan worden terugge-
drongen.' 

Een enigszins lichtzinnig pleidooi, omdat daarbij 
onvoldoende wordt onderkend dat de meeste 
bestaande informatiesystemen niet expliciet zijn 
toegerust voor bestandskoppeling, met het gevolg dat 

* De auteurs zijn als senior onderzoeker respectievelijk 
senior beleidsmedewerker werkzaam bij de Sociale 
Verzekeringsraad. Dit artikel geeft hun persoonlijke opvat-
tingen weer. 
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de omvang van door bestandskoppeling gegenereerde 
gegevens niet zelden omgekeerd evenredig is met het 
informatieve gehalte ervan. Zo blijken in de praktijk 
gegevens niet eenduidig gedefinieerd, en betekent 
bijvoorbeeld samenloop van uitkeringen met loon nit 
dienstverband of met een andere uitkering niet 
automatisch dat er sprakc is van fraude. Ter illustratie 
(Voortgangsrapportage, 1992-1993): geraamd wordt 
dat in circa 80% van het aantal `belastingsignalen" 
sprake is van geoorloofde samenloop van inkomsten. 

In dit artikel wordt een poging gedaan meer licht te 
werpen op het tamelijk ondoorzichtige terrein van 
bestandskoppcling in de sociale verzekeringssector en 
verwante gebieden. De aandacht wordt in het 
bijzonder gericht op de bruikbaarheid van bestands-
koppeling als specifiek instrument bij de fraudebe-
strijding of — zoals dat meer recent wordt aangeduid — 
de rechtshandhaving. 

Gegevensuitwisseling 

Het Nederlandse stelsel van sociale zekerhcid 
kenmerkt zich door een hoge mate van functionele en 
territoriale decentralisatie. Op zich een goede zaak, 
omdat daarmee recht kan worden gedaan aan de 
bijzonderheden van de diverse regelingen en aan de 
aard van de betrokken doelgroepen. Tegelijkertijd 
brengt dit decentrale karakter met zich mec dat een 
zekere fragmentatic van de informatievoorziening 
plaatsvindt. Daarbij gaat het onder andere om infor-
matie die nodig is om de rechtmatigheid van 
aanspraken op het stelsel te kunnen beoordelen. 
Uitgangspunt bij de gegevensuitwisseling in de sociale 
zekerheid is dat ieder verplicht is desgevraagd die 
gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van de diverse sociale zekerheidswetten. 

De gegevensuitwisseling tussen uitvoeringsorganen 
kan op eigen initiatief en desgevraagd verplicht 
geschieden (Van Wezel, Frankena c.a., 1991). Op 
eigen initiatief kunnen gegevens verstrekt wordcn aan 
andere uitvoeringsorganen van sociale verzekeringen, 
de gemeenten — voorzover zij sociale zekerheidswetten 
uitvoeren — en de fiscus. Reden voor de bevoegdheid 
om uit eigen beweging gegevens te verstrekken is dat 
de onderscheiden sociale vcrzekeringen, voorzieningen 
en belastingen geen gescheiden grootheden zijn, doch 
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dat er sprake is van een in elkaar grijpend, elkaar 
aanvullend, soms elkaar controlerend systeem van 
wetten en regelingen en een samenhangend beleid. 

De wettelijke basis van de gegevensuitwisseling door 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen 
wordt gevormd door de regeling die daarvoor is 
neergelegd in de Organisatiewet Sociale Verzekering 
(OSV), en in een vrijwel identieke regeling in de Wet 
op de Sociale Verzekeringsbank (WSVB). Op' basis 
van de OSV en de WSVB worden door de sv-organen 
gegevens uitgewisseld met elkaar en met een aantal 
andere instanties. De sv-organen kunnen gegevens 
ontvangen van elkaar, van de gemeentebesturen, de 
Belastingdienst, de ziekenfondsen en de Zieken-
fondsraad (Zfr), het ABP, bedrijfspensioenfondsen, 
ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, VUT-
stichtingen, en andere organen, belast met het 
verlenen van uitkeringen en verstrekkingen die als 
inkomen (kunnen) worden aangemerkt. De gegevens-
uitwisseling tussen bedrijfsverenigingen en gemeente-
lijke sociale diensten past binnen het wettelijk kader 
van de OSV en de Algemene Bijstandswet (ABW). 
Beide wetten maken het vragen en verstrekken van 
gegevens door bedrijfsverenigingen en gemeentelijke 
sociale diensten aan elkaar mogelijk. 

Het ISMO-rapport (Eindrapport, 1984-1985) 
concludeerde al dat de uitwisseling van gegevens 
tussen (semi-)overheidsinstellingen een onmisbaar 
instrument vormt om te komen tot een betere rechts-
handhaving op het gebied van de sociale zekerheid en 
de belastingen. In de Nota Gegevensuitwisseling ter 
bestrijding van misbruik en oneigenijk gebruik (Nota, 
1991-1992) wordt aangegeven hoe de uitwisseling van 
gegevens tussen (semi-)overheidsinstanties kan 
bijdragen tot een meer effectieve bestrijding van 
fraude met uitkeringen, premies en belastingen. 
Geconstateerd wordt dat nog niet alle organisato-
rische en juridische voorwaarden voor een toereikend 
niveau van gegevensuitwisseling zijn vervuld. In de 
Majoenennota 1993 (Miljoenennota, 1993) wordt als 
doelstelling van het kabinet genoemd, de witte fraude 
binnen deze kabinetsperiode zo veel mogelijk uit te 
bannen. Als de belangrijkste voorwaarde voor de 
aanpak van witte fraude wordt een goede, 
betrouwbare en breed opgezette gegevensuitwisseling 
door de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, de 
Belastingdienst en de andere relevante administraties 
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beschouwd. Essentieel voor het vaststellen van het 
recht op uitkering, het vaststellen van de hoogte van 
de belasting- en premieheffing en de identificatie van 
de aanvrager is onmiddellijke verificatie van de door 
de aanvrager opgegeven gegevens via gegevensuitwis-
seling (preventieve werking). Daarnaast heeft 
gegevensuitwisseling ook een repressieve werking: de 
juistheid van persoonsgegevens in het ene bestand 
wordt getoetst met behulp van gegevens uit een ander 
bestand. Naar aanleiding van deze vergelijking 
kunnen fraudesignalen geconstateerd worden en kan 
door de uitvoeringsorganisaties verdere (repressieve) 
actie ondernomen worden. 

Gezien de hiervoor beschreven doelstelling hecht het 
kabinet groot belang aan een goed functionerende 
verzekerdenadministratie (VZA) bij de bedrijfsvereni-
gingen, dat wil zeggen inclusief een goed functione-
rende koppeling van administraties tussen de verschil-
lende bedrijfsverenigingen. Door een dergelijke 
verwifsfunktie binnen de VZA wordt het voor de 
bedrijfsverenigingen mogelijk om informatie (on-line) 
beschikbaar te hebben en daarmee ook toegankelijk 
voor gemeenten en andere organisaties. 

De verzekerdenadministratie 

De staatssecretaris van SZW achtte het noodza-
kelijk 1  dat ieder van de unvocringsorganen van de 
sociale verzekeringen de inrichting van een actuele en 
geverifieerde VZA ter hand zou nemen om de relatie 
van een persoon tot de sociale zekerheid eenduidig 
vast te leggen. Goed ingerichte administraties en een 
goede afstemming van die administraties op elkaar 
zou moeten leiden tot: 
— een verbetering van de dienstverlening aan de 
gebruikers van de sociale verzekeringen. De 
verstrekking van uitkering zou sneller en beter kunnen 
plaatsvinden en de (voorschot) premie zou nauwkeu-
riger kunnen worden vastgesteld. Het zou minder 
vaak nodig zijn steeds opnieuw dezelfde informatie 
aan werkgevers en werknemers te vragen 3, en door een 
verbeterde communicatie zouden beslissingen sneller 
kunnen worden genomen; 
— een betere aanlevering van beheers- en beleidsinfor-
matie. Een goede informatiestroom van uitvoeringsor-
ganen naar toezichthouders en beleidmakers werd een 
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voorwaarde geacht om een goed (anticiperend) beleid 
te kunnen voeren; 
— een verbetering van de bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik. Door verbeterde afstemming van 
de administraties van de verschillende bedrijfsvereni-
gingen zouden zowel tegenstrijdige gegevens, als een 
eventuele cumulatie van uitkeringen bij verzekerden of 
samenloop van uitkeringen met andere inkomsten uit 
arbeid kunnen worden vastgesteld. Dit zou de 
mogelijkheid openen om foutief verstrekte gegevens 
op te sporen en ten onrechte, teveel of te weinig 
betaalde uitkeringen te corrigeren. Aan de premiekant 
zou door een verbeterde gegevensuitwisseling met de 
fiscus de premie-ontduiking beter kunnen worden 
bestreden. 

De uitvoeringsorganen hebben de afgelopen jaren 
actief aan de inrichting van de VZA gewerkt 
(Evaluatie, 1992). De VZA heeft inmiddels bij elke 
bedrijfsvereniging een eigen praktische inpassing 
gekregen binnen de bestaande geautomatiseerde 
administratieve systemen, en wel in de vorm van een 
beperkte set gegevens van elke verzekerde die kunnen 
worden geraadpleegd, uitgewisseld, samengevoegd, en 
in onderling verband gebracht. 

Verwysfunctie en SoFi-nummer 

Een van de pijlers onder de VZA is de introductie 
van het SoFi-nummer in de sociale verzekeringen. 
Onder dit nummer wordt de verzekerde in de VZA 
geregistreerd, en worden gegevens over de verzekerde 
aan/door uitvoeringsorganen verstrekt in het kader 
van de premieheffing en de uitkeringsverzorging. 
Waar in de wetshistorie van de Sofi-wet vooral de 
nadruk ligt op privacybescherming van de geregis-
treerden in de VZA, en ook bij de implementatie van 
die wet vooral daarop de nadruk is gelegd, is in de 
afgelopen twee jaar het accent verschoven naar het 
handhavingsbeleid en de fraudebestrijding in de 
uitvoering van de sociale verzekeringen (Privacy-
bescherming, 1993). Bijzondere aandacht ging daarbij 
uit naar de gegevensuitwisseling van de bedrijfsvereni-
gingen onderling en met andere instanties, niet alleen 
in incidentele gevallen, maar ook in een meer struc-
turele vorm. 

De staatssecretaris van SZW heeft op 28 juli 1993 
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een aanwijzing gegeven aan de Sociale 
Verzekeringsraad uit bezorgdheid dat de door het 
kabinet in het kader van het uitbannen van witte 
fratide aangekondigde verwezenlijking van een goed 
werkende verwijsindex met ingang van 1 januari 1994 
niet zou worden gehaald. Achtergrond hiervan was 
dat de verwijsfunktie in eerste aanleg slechts beperkt 
vorm kreeg door de wekelijkse uitwisseling van tapes 
en nog in lang niet alle gevallen uitsluitsel gaf over de 
aktualiteit van de samenloopgevallen. Pas zodra de 
vcrwijsfunktie we] aangeeft of het cen aktueel samen-
loopgeval betreft, kan de betekenis van de verwijs-
funktie in het kader van de individuele gevalsbehan-
deling aanzienlijk toenemen. Ook dan dient men er 
overigens rekening mee te houden dat een deel van de 
samenloopgevallen op volstrekt legale basis berust. 
Een ander deel zou echter in strijd kunnen zijn met de 
zogenaamde anti-cumulatiebepalingen in de sv-wetten. 
Voorts kan de verwijsfunktie een uitstekend referen-
tiekader bieden bij de bewaking van de onderlinge 
consistentie in het algemeen van de verschillende 
VZA's. De verwijsfunktie neemt daarmee een centrale 
plaats in bij het verwezenlijken van de doelstellingen 
met betrekking tot de gegevensuitwisseling. 

Uit de aanwijzing zijn de volgende eisen aan de 
verwijsindex af te leiden (Verwijsindex, 1993): 
gegevens moeten goed en snel toegankelijk zijn; een 
ingang voor andere overheidsinstanties; direct (on-
line) beschikbaar voor de uitvoerders bij bedrijfsver-
enigingen; Can gemeenschappelijke verwijsindex; 
operationalisatie van de verwijsindex in de reguliere 
werkprocessen van de uitvoeringsorganisatie per 
1 januari 1994. In de situatie medio 1993 werd aan 
geen enkele van deze eisen voldaan. Besloten werd tot 
een groeipad te komen met als eerste stap dat de 
bedrijfsverenigingen per 1-1-1994 bij iedere aanvraag 
nagaan of er ongewenste samenloop zal plaatsvinden 
bij toekenning van uitkering, en terzake van iedere 
mutatie nagaan of dit een ongewenste samenloop tot 
gevolg heeft. Deze mijlpaal is inmiddels bereikt. 

Praktische problemen 

De noodzaak voor gegevensuitwisseling komt 
enerzijds voort uit een toenemende individualisering 
in wet- en regelgeving, waardoor (overheids)instanties 

40 	Justitiele verkenningen, jrg. 20, nr. 5, 1994 



steeds afhankelijker worden van externe admini-
straties. Anderzijds biedt de voortschrijdende techno-
logie mogelijkheden om hierin te voorzien. 

Geconstateerd kan worden dat (overheids)instanties 
over het algemeen nog op vrij traditionele wijze met 
deze afhankelijkheden omgaan, al worden hier en 
daar ook andere benaderingen zichtbaar, met name in 
het zogenaamde SoFi-domein, dat wit zeggen de 
(gegevensuitwisseling tussen) instanties die gebruik 
mogen maken van het SoFi-nummer. In dit domein is 
bij uitstek sprake van een toenemende controletrend, 
waarbij gegevens langs geautomatiseerde weg massaal 
uitgewisseld en vergeleken worden. Deze ontwikkeling 
verloopt niet zonder problemen omdat gegevensuit-
wisseling zonder menselijke tussenkomst al gauw 
vastloopt op trivialiteiten als gebrek aan standaardi-
satie en gebrekkige compatibiliteit tussen systemen, 
maar ook op sterk gereduceerde interpretatiemogelijk-
heden (de computer als dommekracht die geen weg 
weet met eenvoudig verklaarbare verschillen). Het 
SoFi-nummer als onmisbaar attribuut bij deze vorm 
van gegevensuitwisseling is overigens ook niet 
onfeilbaar gebleken. 

Gegevensuitwisseling is zeker van nut voor organi-
saties, maar behalve het bieden van ondersteuning bij 
de uitvoering van de werkprocessen, kan het ook 
ontregelend werken. Geen enkele instantie ontkomt 
aan een zekere mate van bestandsvervuiling, en bij 
gegevensuitwisseling is het maar de vraag of deze 
geexporteerd of juist geimporteerd wordt. Wit de VZA 
optimaal voldoen dan zullen de daarin opgeslagen 
gegevens juist en volledig moeten zijn en blijven. 

De betrouwbaarheid van de VZA blijkt in de 
praktijk een probleem te zijn (verouderde gegevens, 
valse gegevens, en dergelijke). Voor de volledigheid 
van de gegevens zijn de meldingen van de werkgevers 
aan de bedrijfsverenigingen van belang. Er treden 
problemen op door niet of onvolledige invulling door 
werkgevers en te weinig gerichtheid van de bedrijfs-
verenigingen op de constatering van fouten. Om de 
betrouwbaarheid van de VZA te vergroten is de inzet 
van het kabinet om de verzekerden een belang te 
geven bij het ingeschreven staan in de VZA. Dit kan 
door de feitelijke uitbetaling van een uitkering te 
koppelen aan het feit of de verzekerde is geregistreerd 
in de VZA en of de werkgever premies heeft 
afgedragen. 
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Voor de betrouwbaarheid van de VZA-gegevens is 
daarnaast de verificatie bij de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) belangrijk. Voor een 
effectieve verificatie van gegevens uit de VZA met 
gegevens uit de GBA dient de GBA betrouwbare 
gegevens te bevatten. Uit recent steekproefonderzoek 
(Mom, 1994) blijkt dat het met die betrouwbaarheid 
nogal tegenvalt. In de categorie `algemene persoonsge-
gevens' — waartoe gegevens behoren over het adres en 
de adreshistorie — wordt een foutscore van 14 tot 23% 
geconstateerd. Het percentage 'clubieuze adressen' 
wordt door het GBA-projectbureau geschat op 2,5%. 
Nagegaan wordt nog of via persoonskenmerken als 
nationaliteit, leeftijd en woonsituatie wellicht `risico-
groepen' zijn te identificeren. Door sceptici wordt wel 
gesteld dat alleen de postorder- en nutsbedrijven op 
dit moment nog goede bestanden over het woonadres 
bezitten. Hoe het ook zij, indien de betrouwbaarheids-
problemen niet worden opgelost vormt verificatie en 
validering een kostbare operatic met een beperkte 
toegevoegde waarde. 

Modderman (Modderman, 1994) presenteerde 
onlangs de resultaten van een bestandsvergelijking, 
waarbij alle 5.5 miljoen premieloonopgaven van de bij 
het OAK aangesloten 175.000 werkgevers werden 
afgezet tegen de 3.5 miljoen uitkeringen ZW, WW en 
AAW/WAO. Het eerste resultaat van de bestandsver-
gelijking was dat er in ruim 160.000 van de gevallen 
sprake bleek van samenloop van verschillende uitke-
ringen of inkomsten uit dienstverband. Het uitzoeken 
van deze signalen zou minim2tal tachtig mensjaren 
hebben gekost, ofwel zo'n zes miljoen aan personeels-
kosten. Om te voorkomen dat de uitvoering zou 
worden overspoeld met legate samenloopsignalen zijn 
speciale selectiefilters toegepast die resulteerden in 
13.000 onderzoekwaardige gevallen. Van deze 13.000 
samenloopgevallen zou nog een groot aantal legaal 
kunnen zijn, maar om dat te kunnen constateren was 
dossieronderzoek noodzakelijk. Het at dan niet legaal 
zijn van samenloop kan op basis van enkel de verwijs-
index Met worden vastgesteld, omdat de financiele 
gegevens niet in het databestand zitten. Op basis van 
een representatieve steekproef uit de massa van 13.000 
gevallen kon inderdaad witte fraude worden vastge-
steld, zij het van zeer beperkte omvang. Op een totaal 
aan uitkeringen van twintig miljard betreft het een 
vermoedelijk schadebedrag van ruim twintig miljoen. 
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High tech, low touch 

De doelstellingen van de overheid ten aanzien van 
gegevensuitwisseling in de sociale zekerheid kunnen 
als ambitieus worden betiteld. Door de inzet van een 
relatief kostbaar 5  high tech instrumentarium zouden 
immers sterk uiteenlopende doelstellingen zoals verbe-
terde dienstverlening, adequate beleidsinformatie en 
effectieve fraudebestrijding moeten worden gediend. 
Gelet op het voorgaande kan worden vastgesteld dat 
deze doelen in het afgelopen decennium nog nauwe-
lijks binnen handbereik zijn gekomen. 

Daarnaast zijn er nog enkele meer principiele zaken 
die een heldere stellingname vereisen. Zo kan de vraag 
worden gesteld of de toegenomen gegevensuitwisseling 
in het kader van de bestrijding van fraude wel te 
verenigen is met de aanvankelijke nadruk op de 
bescherming van de privacy van de geregistreerden in 
de VZA. Het gaat immers al lang niet meer om 
uitvoeringsorganen binnen de sociale zekerheid zoals 
gedefinieerd in het kader van onder andere de OSV en 
de betreffende materie-wetten. Waar ligt de grens van 
het aanvaardbare: bij koppeling met de bestanden van 
de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Bankgiro-
centrale, postorderbedrijven, enzovoort? 

Ook is bestandskoppeling niet meer beperkt tot 
zogeheten front end verification oftewel het uitwisselen 
van gegevens uit verschillende databestanden over 
personen die bekend zijn op basis van het SoFi-
nummer in het kader van reguliere controle-proce-
dures. Het gaat zo langzamerhand ook om computer 
matching, waarbij informatie wordt uitgewisseld 
tussen bestanden over tot dusver in de administratie 
onbekende personen met wie formeel geen uitkerings-
relatie bestaat. Zo heeft bij voorbeeld de sociale 
recherche in Amsterdam zeventig horeca-ondernemers 
betrapt die voor ruim twee miljoen gulden aan 
bijstandsfraude hebben gepleegd (NRC Handelsblad 
24-5-1993). De actie van de sociale recherche werd 
uitgevoerd door vergelijking van computergegevens 
van 1.500 personen aan wie de gemeente in 1993 een 
horeca-vergunning heeft afgegeven met de uitkerings-
administratie. Een ander voorbeeld betreft een 
bestandskoppeling van de sociale dienst in 
Amsterdam met de Informatiseringsbank, hetgeen 
resulteerde in een lijst met gegevens van 1524 
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personen bij wie op enig moment in 1990 mogelijk 
sprake was van een samenloop van studiefinanciering 
en uitkering. In 194 gevallen bleek in Amsterdam 
daadwerkelijk sprake van onrechtmatige samenloop 
van bijstandsuitkering en studiefinanciering (NRC 
Handelsblad 28-9-1993). 

Uit deze voorbeelden blijkt weliswaar dat bestands-
koppeling in beginsel voldoet als middel om witte 
fraude op te sporen, maar tegelijkertijd slechts een 
deeloplossing vormt van het totale fraudeprobleem. 
Slimme fraudeurs zoals koppelbazen weten heel goed 
hoe de informatietechnologie werkt en kunnen antici-
peren op de mogelijkheden van de uitvoeringsor-
ganen. Bij voorbeeld bij toepassing van illegale SoFi-
nummers heeft bestandskoppeling geen effect. 

Bovendien valt op grond van buitenlandse 
ervaringen te verwachten dat de hierboven aangeduide 
effecten van gegevensuitwisseling op termijn nog 
zullen afnemen. Kortom, via systematische gegevens-
uitwisseling wordt naast de bonafide gebruiker — die 
in de context van M&O per definitie niet interessant is 
— met name de slordige eq. slecht geinformeerde 
malafide gebruiker binnen het administratieve bereik 
gebracht. Het systeem schiet daarmee zijn doel 
voorbij, hetgeen het des te verwonderlijker is waarom 
tot dusver zo weinig aandacht wordt besteed aan de 
andere doelen (zie hierboven) die oorspronkelijk met 
gegevensuitwisseling werden beoogd. 

Voor gegevensverwerkende organisaties, zoals de 
meeste (overheids)instanties, is het van belang dat de 
externe gegevenslevering op precies het goede moment 
in de primaire processen kan worden ingepast. Wat 
dit betreft is er geen verschil met de moeren en bouten 
van toeleveranciers in een fabricageproces voor auto's 
bij voorbeeld. Dit staat bekend als het zogenaamde 
JIT (just in time) principe. Daar komt bij dat gegevens 
niet alleen hun bruikbaarheid ontlenen aan de 
mogelijkheid tot (onmiddellijke) verwerking, maar 
ook dat de betrouwbaarheid ervan, dat wil zeggen de 
mate waarin ze kunnen worden geacht de dynamische 
werkelijkheid te reflecteren, afneemt met hun 
ouderdom. Hoewel dit niet voor alle processen even 
kritisch ligt, vormt de actualiteit van gegevens in zijn 
algemeehheid dus wel een belangrijke factor in het 
geheel. 

Een aanzet voor een meer samenhangend beleid op 
dit gebied is overigens al wel gegeven met het 
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verschijnen van de eerder genoemde Nota Gegevens-
uitivisseling. Hierin komen enkele zeer belangrijke 
noties voor, zoals het onderscheid in gegevenscatego-
rieen en daarmee corresponderende basisadminis-
traties, waaraan deze categorieen van gegevens 
kunnen worden ontleend. Elke in de nota genoemde 
(overheids)instantie zou de mogelijkheid moeten 
hebben desbetreffende gegevens bij deze basisadminis-
traties' te verifieren. 

Het voordeel van deze werkwijze is natuurlijk dat 
de betrokken instanties langs die weg over dezelfde, 
geverifieerde gegevens gaan beschikken wat betreft 
hun clientenbestand, en dat op deze manier een 
eenduidige handelwijze ten opzichte van de burger 
wordt bevorderd. Daarmee wordt de handhaaf-
baarheid van de wetstoepassing beter gegarandeerd 
dan thans. De aan deze gang van zaken ten grondslag 
liggende gedachtengang kan echter nog veel verder 
worden doorgetrokken. Hierbij wordt er namelijk van 
uitgegaan dat de betrokken (overheids)instanties nog 
steeds zelf gegevens verzamelen, die gegevens 
vervolgens op de hierboven aangegeven wijze 
verifieren, enzovoort. Het kan natuurlijk nog een stuk 
eenvoudiger als die instanties in plaats daarvan de 
desbetreffende gegevens niet langer zelf verzamelen, 
maar juist in voorkomende gevallen van de basisadmi-
nistraties betrekken. Die instanties kunnen zich dan 
zelf beperken tot het verzamelen van de gegevens die 
kenmerkend zijn voor het gebied waarop ze werkzaam 
zijn (en die dus niet elders reeds voorhanden zijn). Ze 
kunnen er bovendien voor zorgen dat de aan de basis-
administraties te ontlenen gegevens op het juiste 
moment worden opgevraagd voor directe verwerking. 8  

Voor de burger wordt het ook eenvoudiger als hij 
zijn persoonsgegevens alleen nog bij de GBA behoeft 
te melden c.q. te wijzigen, en analoog kan handelen 
ten aanzien van de VZA en de Belastingdienst (in 
beide gevallen al dan niet via zijn werkgever). Dat 
brengt ook de een loket-gedachte weer een stapje 
dichterbij. Er is dan geen sprake meer van 
doelbinding in engere zin bij deze gegevensver-
strekking (vergelijk de WPR), maar van clientge-
bonden gegevensuitwisseling. De client van de 
betrokken (overheids)instantie kan er immers van 
uitgaan dat zijn gegevens, voorzover relevant, uit de 
basisadministraties worden gehaald. 9  
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Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld: 

burger 	 basis-adm. 
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organisaties 

In deze gedachtengang is en blijft de burger verant-
woordelijk voor zijn eigen gegevens die via de basisad-
ministraties op het juiste moment worden doorge-
leverd aan de (overheids)organisaties. De doorlevering 
van de gegevens is door middel van authorisatievoor-
schriften vanuit het beperkte aantal basisadmini-
straties in principe goed beheersbaar. Op deze wijze 
worden de twee hoofdelementen van het persoonsin-
formatiebeleid bij de overheid daadwerkelijk in 
praktijk gebracht: 
— eenmalig registreren van gegevens en wijzigingen 
daarin; 
— meervoudig gebruik vanuit de basisadministraties. 

Er zal nog heel wat moeten gebeuren voordat de 
betrokken (overheids)instanties het stadium hebben 
bereikt waarbij ze afzien van het zelf verzamelen van 
persoons- en andere gegevens, en deze gegevens recht-
streeks gaan ontlenen aan de basisadministraties. 

Duidelijk is evenzeer dat op dit moment niet kan 
worden gesproken van een breed gedragen beleid 
inzake gegevensuitwisseling: weliswaar kennen we het 
persoonsinformatiebeleid bij de overheid (BiZa), 
wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van project-
matige gegevensuitwisseling in het kader van de 



bestrijding van M&O, en is er een duidelijk streven te 
onderkennen naar de toepassing van een algemeen 
persoonsnummer (SoFi/A); de centrale regiefunctie 
komt echter nauwelijks uit de verf. De kentering van 
privacybescherming naar gegevensuitwisseling (met de 
daarbij behorende praktische bezwaren zoals betrek-
kelijke informatiewaarde van gegevens, verwerkings-
problemen; enzovoort) gaat niet vergezeld van de 
principiele vraag `waar doen we het allemaal voor en 
waar gaat het mogelijk naar toe'. Er zal een 
gezamenlijk beleid tot ontwikkeling moeten worden 
gebracht en gemeenschappelijke faciliteiten (netwerk, 
standaards, en dergelijke) moeten worden gecreeerd, 
waarop kan worden aangesloten en waaraan de eigen 
administratie, voor zover dat al nodig is, kan worden 
aangepast. De eerste fase van deze ontwikkeling (de 
totstandkoming van de basisadministraties) krijgt op 
dit moment zijn beslag met de komst van de VZA, de 
verwijsindex en met name de GBA. Het is te hopen 
dat zodra deze fase eenmaal is afgesloten, het niet zo 
lang meer zal duren voor de volgende ontwikke-
lingsfase (het inbouwen van het JIT principe) op gang 
zal komen. 

Daarmee wordt tevens de kans vergroot dat 
bestandskoppeling niet louter gefixeerd is op preventie 
en repressie van misbruik, maar ook doelen dient 
waarin uitvoeringsorganen en clienten hun eigen 
belangen herkennen. Voorbeelden zijn al te vinden op 
regionaal niveau, waar door bedrijfsverenigingen, 
sociale diensten en arbeidsbureaus levendig geexperi-
menteerd wordt met on-line gegevensuitwisseling. De 
bedoeling is om op die wijze snel een correct beeld te 
krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van 
clienten voorzover het gaat om rentegratie naar de 
arbeidsmarkt. Voorzover het concept van de calcule-
rende burger op waarheid berust zal het inbouwen 
van dergelijke incentives op termijn kunnen resulteren 
in een grotere betrouwbaarheid, acceptatiegraad, en 
daarmee ook continufteit van systematische gegevens-
uitwisseling. 
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Noten 

' Dat wil zeggen: gegevens over 
samenloop van inkomsten uit 
dienstbetrekking en uitkeringen 
op grond van de ABW, IOAW of 
10AZ, voortvloeiend uit de 
gegevensuitwisseling tussen 
Belastingdienst en GSD'en. 
= Aanwijzing van de 
Staatssecretaris van SZW d.d. 
4 april 1985. 
' Dit zou in beginsel tot aanzien-
lijke lastenverlichting voor 
bedrijven kunnen leiden, gelet op 
het feit dat anno 1989 de uitvoe-
ringskosten van financiole 
overdrachten tussen bedrijfsleven 
en overheid reeds werden 
becijferd op 7.3 miljard. Recent 
onderzoek (Zie het Finaneieel 
Dagblad van 18/5/94) van het 
El M indiceert dat dit bcdrag in 
1993 nog sterk is toegenomen. 
' De combinatie sofinummer+ 
naam+geboortedatum leidt in 
vrijwel 100% van de gevallen tot 
ondubbelzinnige identificatie van 
een persoon. Deze gegevens 
komen tevens voor op de toege-
laten documenten aan de hand 
waarvan de betrokken organi-
saties de identiteit van personen 
moeten vaststellen. 

Aileen al in 1987 bedrocgen de 
kosten voor de VZA circa 
achttien miljoen. 

De in Duitsland gehanteerde 
DALEB (Datenabgleich zwischen 
der Leistungsempflingerdatei und 
die Beschaftigendatei) procedure 
resulteerde in de periode 
1988-1992 tot een gemiddeld 
geconstateerd schadebedrag van 
rond de DM 350. Zie Buist Duke, 
en Ger Homburg, Handhaving 
over de grens - hand/wring van 
werkloosheids- en minimumhe-
staansregelingen in Dui island en 
Groot-Brittannie, SZW, Den 
Haag, 1994. 
' Als basisadministraties worden 
in de nota genoemd: de GBA 
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voor de algemene persoonsge-
gevens, de VZA voor de dienst-
verband- en uitkeringsgegevens 
sv, en ten slotte het centrale 
bestand bij de belastingdienst via 
welk bestand loon- en fiscale 
gegevens kunnen worden 
geverifieerd. 

Hiermee kan tevens worden 
voorkomen dat de wijze van 
gegevensverwerking een belasting 
voor de organisatie oplevert, 
waarop deze niet is ingericht. 
Vergelijk de zogeheten stuwmeren 
bij de nog niet verwerkte signalen 
van de Belastingdienst richting 
gemeentelijke sociale diensten: per 
1-4-93 bedroeg het aantal nog niet 
afgewerkte belastingsignalen over 
de jaren 1988 t/m 1990 ruim 
110.000 (Voortgangsrapportage, 
1993, p. 37). 
" Met uitzondering van de combi-
natie sofinummer+naam+geboor-
tedatum, die altijd aan het ID-
document moet worden ontleend 
om de juiste gegevens uit de basis-
administraties te kunnen halen. 
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Etnische registratie in het 

kader van voorkeursbeleid 

drs. J.J.M. den Ester* 

Wanneer u een nieuwe baan krijgt, uzelf opgeeft 
voor een cursus of inschrijft bij een woningbouwver-
eniging kunt u geconfronteerd worden met vragen als: 
welke nationaliteit heeft u? In welk land bent u 
geboren? In welk land zijn uw ouders geboren? Tot 
welke bevolkingsgroep rekent u zich? Rekent u zich 
tot de Molukse bevolkingsgroep? 

Deze vragen kunnen nodig zijn om het aandeel van 
personen uit verschillende etnische minderheids-
groepen op een school of in een bedrijf vast te stellen. 
Ook kan, wanneer het beleid van de werkgever, 
onderwijsinstelling of woningbouwvereniging zich 
richt op evenredige participatie van minderheids-
groepen, zo'n gegeven gebruikt worden om iemand bij 
voorrang voor een baan, cursusplaats of woning in 
aanmerking te laten komen. 

Over allerlei vormen van voorkeursbeleid' gericht 
op etnische minderheden is in de aanloop naar de 
laatste gemeenteraads- en parlementsverkiezingen 
(opnieuw) veel te doen geweest. Ook sommige verte-
genwoordigers van partijen en organisaties waar in 
eigen kring sinds jaar en dag nauwlettend wordt 
toegezien op evenredige verdeling van de beschikbare 
politieke en bestuurlijke functies over de verschillende 
stromingen, bloedgroepen en seksen, namen stelling 
tegen voorkeursbeleid voor etnische minderheden. 

Het is verleidelijk om hier dieper op het voorkeurs-
beleid in te gaan. Wat zijn de voors en tegens? Hoe 
zuiver zijn de argumenten van voor- en tegenstanders? 
Onder welke voorwaarden maakt het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie uit artikel I van de 
Grondwet een actief voorkeursbeleid mogelijk of 

* De auteur is beleidsmedewerker bij de Directie Cobrdinatie 
Minderhedenbeleid van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel. 
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misschien zelfs noodzakelijk?' Het zijn stuk voor stuk 
interessante vragen. Binnen het beperkte bestek van 
dit artikel zal ik daar echter niet op in kunnen gaan. 

Hier staat de vraag centraal of, gegeven enige vorm 
van voorkeursbeleid, ten behoeve daarvan gegevens 
als nationaliteit en geboorteland in persoonsregi-
straties mogen worden opgeslagen. De bespreking van 
de maatschappelijke, juridische en beleidsmatige 
ontwikkelingen rond deze zogenaamde etnische regi-
stratie in de afgelopen periode spitst zich toe op 
enkele dilemma's die zich op dit moment met 
betrekking tot dit thema voordoen of zich binnen 
afzienbare termijn zullen aandienen. Met name gaat 
het hier om: de keuze voor gebruik van geboorteland-
gegevens als identificerend criterium; een discussie 
over de belangrijkste voors en tegens van zelfidenti-
ficatie; en de (on)wenselijkheid van koppeling van 
bestanden met de Gemeentelijke Basisadministratie 
Persoonsgegevens (GBA). Waar mogelijk zal ik hierbij 
ook oplossingsrichtingen voor de geschetste dilemma's 
aangeven. 

Evenredige participatie en etnische registratie 

Sinds het begin van de jaren tachtig is een van de 
doelstellingen van het regeringsbeleid de evenredige 
participatie van personen uit minderheidsgroepen op 
de terreinen wonen, weten en werken. Hoewel per 
beleidsterrein, afhankelijk van de gegeven situatie 
voor een andere doelgroepenomschrijving gekozen 
kan worden, richt het regeringsbeleid zich sinds het 
begin van de jaren tachtig specifiek op legaal in 
Nederland verblijvende personen die behoren tot een 
van de volgende herkomstcategorieen: 
— Grieken, Italianen, (voormalig) Joegoslaven, 

Kaapverdianen, Marokkanen, Portugezen, 
Spanjaarden, Tunesiers en Turken; 

— Antillianen/Arubanen en Surinamers; 
— Molukkers; 
— Vluchtelingen; 
— (vanwege hun vergelijkbare problematiek) woonwa-

genbewoners; en 
— zigeuners. 

De nota Registratie en rapportage minderhedenbeleid 
(Nota 1991-1992) voegt hier nog de volgende zinsnede 
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aan toe: `ongeacht hun nationaliteit, en ongeacht de 
generatie waarvan men deel uitmaake (bijlage 5). 
Naast de rijksoverheid treffen ook andere overheden 
en organisaties als de getripartiseerde arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie, onderwijsinstellingen en ook particu-
here werkgevers maatregelen die gericht zijn op 
vergroting van de participatie van etnische minder-
heidsgroepen in hun personeels- of clientenbestand. 

Zolang de regering de genoemde doelstelling van 
evenredige participatie handhaaft of zolang er bij 
voorbeeld particuliere werkgevers of instellingen 
bestaan die ernaar streven bun personeelsbestand een 
afspiegeling te laten zijn van de (etnische) samen-
stelling van de bevolking, zullen vormen van 
voorkeursbeleid blijven bestaan. Zeker wanneer zo'n 
voorkeursbeleid zich baseert op concrete taakstel-
lingen is ook een goede, betrouwbare meting van 
resultaten noodzakelijk. Effectmeting kan in een 
aantal gevallen plaatsvinden via onderzoek of 
anonieme tellingen, in andere gevallen is etnische 
registratie noodzakelijk. Dit laatste vereist enige 
toelichting: etnische registratie, wat is dat? 

De term `registratie' gebruik ik hier in de betekenis 
van persoonsregistratie in de zin van de Wet 
Persoonsregistraties (WPR). Artikel 1 van de WPR 
zegt dat het gaat om een samenhangende verzameling 
van op verschillende personen betrekking hebbende 
persoonsgegevens die automatisch wordt gevoerd of 
met het oog op doeltreffende raadpleging systematisch 
is aangelegd. ttnische registratie' is registratie naar 
`ras in ruime zin'. Elet gaat daarbij, volgens de inter-
nationaal en nationaal gangbare juridische uitleg 
naast ras in enge zin om huidskleur, afkomst en 
nationale of etnische afstamming. 

Gegevens omtrent ras zijn zogenaamde `gevoelige 
gegevens', aan de opslag en verstrekking waarvan 
krachtens de WPR bijzondere eisen worden gesteld. 
Criteria als `nationaliteie, `geboorteland', `thuistaar 
of 'het zelfidentificatiegegeven", zijn, wanneer ze 
gebruikt worden voor het vaststellen van etnische 
herkomst, allemaal gevoelige gegevens in de zin van 
de WPR. Op registratie en verstrekking daarvan zijn 
naast de meer algemene privacyvereisten een aantal 
bijzondere bepalingen uit het begin 1993 van kracht 
geworden Besluit Gevoelige Gegevens (BGG) van 
toepassing. 
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Daarmee zijn we aanbeland bij de tweede vraag: is 
etnische registratie in het kader van voorkeursbeleid 
toegestaan en zo ja onder welke voorwaarden? Met 
andere woorden: onder welke omstandigheden recht-
vaardigt de doelstelling van het voorkeursbeleid (als 
materialisatie van het recht op gelijke behandeling) de 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die etnische 
registratie ontegenzeglijk vormt. 

Bij het antwoord op de vraag of in een gegeven 
situatie etnische registratie is toegestaan spelen de 
criteria van subsidiariteit (is er geen ander, minder 
ingrijpend, middel beschikbaar om hetzelfde doel te 
bereiken?) en proportionaliteit (staat het middel van 
etnische registratie in redelijke verhouding tot het te 
bereiken doe!?; anders gezegd: is het middel niet erger 
dan de kwaal?) een centrale rol. 

Wellicht mede onder invloed van de gevoeligheid 
van het onderwerp en het feit dat de maatschappelijke 
consensus over dit onderwerp (nog) ver weg lijkt, 
heeft de wetgever in 1993 gekozen voor een duidelijk 
omschreven bepaling van de mogelijkheden van het 
gebruik van etnische registratie ten behoeve van 
voorkeursbeleid. Hieronder wordt nader op deze 
keuze ingegaan alsmede op de ontwikkelingen die tot 
deze keuze hebben geleid. 

Harmonisatie van de informatievoorziening 

In de loop van het laatste decennium heeft zich ten 
aanzien van de wijze van meten en vastleggen van 
etnische gegevens een aantal belangrijke ontwikke-
lingen voorgedaan. 

Ten eerste is er een helder zicht gekomen op de 
informatiebehoefte en de lacunes in de informatie-
voorziening over de positie van minderheidsgroepen. 
Een belangrijke bijdrage daaraan is geleverd door het 
Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek 
(ISEO) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat 
in samenwerking met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) ten behoeve van het gecordineerde 
minderhedenbeleid van de overheid ingestelde 
Rapportagesysteem Toegankelijkheid en 
Evenredigheid sinds 1985 gegevens over de arbeids-
markt-, huisvestings-, onderwijs- en inkomenspositie 
van minderheidsgroepen verzamelt en analyseert. 

Ten tweede heeft de wet- en regelgeving inzake 
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privacybescherming een direct op etnische registratie 
van toepassing zijnde verfijning te zien gegeven. 

Een van de belangrijkste vragen bij het verzamelen 
van gegevens over personen uit etnische minderheids-
groepen is wie er op grond van welke kenmerken tot 
welke minderheidsgroep gerekend kan worden. Een 
door ISE° ontwikkelde model-identificatiemethode 
maakt gebruik van vier identificatiegegevens: het 
geboorteland van betrokkenen zelf; het geboorteland 
van de moeder; het geboorteland van de vader en ten 
slotte zelfidentificatie (het antwoord op de vraag 'tot 
welke bevolkingsgroep rekent u zich' of een verge-
lijkbare vraag).° Deze kenmerken dienen als indicator 
voor het bepalen van etnische herkomst, op basis 
waarvan vervolgens een rubricering in categorieen 
(classificatie) plaatsvindt. 

Met het doel de informatievoorziening over de 
positie van de doelgroepen van het gecoordineerde 
minderhedenbeleid op de centrale beleidsterreinen 
arbeid, onderwijs en huisvesting te verbeteren en te 
harmoniseren heeft de regering de reeds aangehaalde 
nota Registratie en rapportage minderhedenbeleid 
uitgebracht. In deze nota wordt gekozen voor een 
uniform identificatiemodel: beheerders van informatie-
bronnen op genoemde terreinen worden geacht 
gegevens over de positie van personen uit minder-
heidsgrocpen voortaan te kunnen leveren op basis van 
de genoemde drie geboortelandcriteria. Op het 
ontbreken van het in het ISEO-model we! gebruikte 
criterium van zelfidentificatie kom ik later terug. 
Indien — zo is de redenering — het geboorteland van 
betrokkenen zelf, het geboorteland van de moeder en 
het geboorteland van de vader in elke relevante regis-
tratie of statistiek op de een of andere wijze 
herkenbaar wordt vastgelegd, ontstaat de 
mogelijkheid om gegevens met elkaar in verband te 
brengen en te vergelijken. 5  Het harmonisatieproces dat 
sinds het verschijnen van genoemde nota op gang is 
gekomen, begint inmiddels vruchten af te werpen 
(Tinnemans, 1993; Verweij, 1993). 

Rond het verschijnen van bovengenoemde nota, en 
vooral ook een jaar eerder, nadat de minister van 
Binnenlandse Zaken in juli 1991 een eerste concept 
van deze nota had uitgebracht, laaide de discussie 
over etnische registratie op. Waar de een etnische 
registratie een noodzakelijk instrument voor het 
voeren van effectief minderhedenbeleid noemde, sprak 
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de ander van een ongewenst streven naar bureaucra-
tische netheid (Lammers, 1991). De grote gevoeligheid 
van de materie heeft er mede toe geleid dat het BGG 
van februari 1993 een restrictieve opsomming geeft 
van de etnische identificatiegegevens welke registratie-
houders ten behoeve van voorkeursbeleid mogen 
vastleggen: 'De gegevens hebben slechts betrekking 
op het geboorteland van de betrokkene, van diens 
ouders of grootouders' (BGG, artikel 3, lid 3). 

Daarmee zijn de antwoorden op de vraag wat er 
van registratiehouders die onder het bereik van de 
betreffende nota vallen minimaal verwacht wordt en 
op de vraag wat registratiehouders op grond van het 
BGG maximaal mogen, vrijwel identiek. 6  

Kan een en ander geinterpreteerd worden als de 
ultieme verzoening tussen de in het geding zijnde 
grondrechten? Of is er nog steeds sprake van een 
ingebouwde spanning die op termijn om nieuwe 
oplossingen zal vragen? 

Consequenties van het geboortelandmodel 

De beperking van doelgroepen 

Het spreekt voor zich dat via een model dat geboor-
telandgegevens van een persoon en diens ouders als 
identificerend criterium kiest, alleen die personen, die 
behoren tot de eerste en tweede generatie van een 
doelgroep die met een specifiek geboorteland 
verbonden is, identificeerbaar zijn als behorend tot 
een van de doelgroepen van het minderhedenbeleid. 

Bij toepassing van de drie geboortelandcriteria zijn 
bepaalde doelgroepen nochtans in het geheel niet 
identificeerbaar en bij andere doelgroepen kan 
toepassing van de geboortelandcriteria tot een belang-
rijke onder- of overschatting leiden. Tot de catego-
rieen of doelgroepen die op deze wijze onvoldoende of 
in het geheel niet traceerbaar zijn, behoren de 
Molukkers, de vluchtelingen, de woonwagenbewoners, 
de zigeuners en de derde generatie van alle 
doelgroepen. 

Nu zijn er verschillende mogelijkheden om toch jets 
te weten te komen over die groepen. De restrictie tot 
het gebruik van geboortelandcriteria geldt immers 
slechts wanneer er sprake is van persoonsregistratie. 
Bij onderzoek en anonieme tellingen zijn gegevens op 
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grond van andere, bij genoemde groepen wel 
bruikbare identificatiecriteria mogelijk. Bovendien kan 
bij of krachtens wet van het in het BGG bepaalde 
worden afgeweken, waardoor registratie van andere 
criteria mogelijk wordt. 

De vraag is nu of van deze alternatieve mogelijk-
heden ook gebruik gemaakt wordt. De huidige 
praktijk laat zien dat het gevaar dat de keuze voor de 
geboortelandcriteria leidt tot minder aandacht voor de 
positie van moeilijk traceerbare groepen niet 
denkbeeldig is. Het feit dat de initiatiefnemers van de 
inmiddels aanvaarde Wet Bevordering Evenredige 
Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) twee van de 
in hun eerste voorstellen genoemde doelgroepen 
(Molukkers en Chinezen) hebben moeten laten vallen 
op grond van een restrictieve keuze voor het gebruik 
van geboortelandcriteria in hun wetsvoorstel, doet 
vermoeden dat de convergentie van ideeen in de 
richting van het geboortelandmodel het denkproces 
jets meer heeft beinvloed dan achteraf de bedoeling 
lijkt te zijn geweest. 

In beginsel zou een inperking van doelgroepen van 
een voorkeursbeleid primair ingegeven dienen te zijn 
door een geconstateerde verbetering in de positie van 
de groep in kwestie, die leidt tot beeindiging van 
specifieke beleidsinspanningen voor zo'n groep. 
Zolang de positie van een doelgroep op het gebied 
van wonen, weten en werken voortgaande aandacht 
vraagt, terwfil restricties in de privacywetgeving ertoe 
leiden dat deze aandacht verdwijnt, zal bezien moeten 
worden of die beperkingen in het licht van de basis-
vereisten uit de privacywetgeving wel nodig zijn; 
sterker nog: men kan zich afvragen in hoeverre de 
restrictie tot geboortelandcriteria, zo deze in het licht 
van deze basisvereisten onnodig zou zijn, wellicht in 
strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Daarvan zou 
sprake kunnen zijn wanneer bepaalde, niet via deze 
criteria traceerbare, bevolkingsgroepen, ondanks 
eenzelfde achterstandspositie, toch systematisch van 
maatregelen worden uitgesloten. 

Zelfidentificatie 

Een centrale plaats in de discussies van de laatste 
jaren is ingenomen door het thema van de zelfiden-
tificatie, het antwoord op de vraag 'tot welke bevol-
kingsgroep rekent u zich?' of een vergelijkbare vraag. 
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Naast objectieve identificatiecriteria als geboorteland 
en nationaliteit, werd zelfidentificatie niet alleen in 
onderzoeken maar ook in persoonsregistraties regel-
matig gebruikt. Dit gebruik beperkte zich niet tot 
groepen die op een andere wijze niet traceerbaar zijn, 
zoals in het 1000-banenplan Molukkers. Het werd 
ook bij onderzoek naar of registratie van andere 
doelgroepen gebruikt, zij het meestal als aanvullend, 
niet als identificerend gegeven. 

De harmonisatie van de informatievoorziening en 
vooral ook de restrictieve formulering van het BGG, 
welke immers zelfidentificatie nagenoeg uitsluit 7, lijkt 
een eind gemaakt te hebben aan het gebruik van 
zelfidentificatie in persoonsregistraties. De laatste 
grote registratie waarin op basis van zelfidentificatie 
verkregen gegevens werden opgeslagen, de werkzoe-
kendenregistratie van de Regionale Bureaus voor de 
Arbeidsvoorziening, is bezig met de implementatie van 
een vervangend model zonder zelfidentificatie. 

In de eerder genoemde concept-nota Registratie en 
rapportage minderhedenbeleid, die de minister van 
Binnenlandse Zaken als discussienota het land in 
stuurde, maakte zelfidentificatie nog nadrukkelijk deel 
uit van het harmonisatiemodel. Negatieve reacties van 
een deel van de samenwerkingsverbanden in het kader 
van de Landelijke Advies- en Overlegstructuur 
Minderhedenbeleid (LAO), van de Registratiekamer 
en van een aantal andere organisaties, instellingen en 
personen, hebben uiteindelijk geleid tot de keuze voor 
een smaller harmonisatiemodel, zonder zelfidentifi-
catie. Aparte vermelding verdient hier het feit, dat de 
in de nota voorzichtig geopperde mogelijkheid van 
opname van een op basis van zelfidentificatie 
verkregen gegeven in de Gemeentelijke basisadminis-
tratie persoonsgegevens (GBA) door vrijwel iedereen 
negatief ontvangen werd. 

Aan de afwijzende reacties ten aanzien van het 
gebruik van zelfidentificatie ten behoeve van regis-
traties lag, zeker waar het gaat om opslag in de GBA, 
in de eerste plaats een scala van big-brother-angsten 
ten grondslag. Een kwaadwillende overheid of een 
foute ambtenaar zou een onaanvaardbaar grote kans 
geboden worden om een complete etnische staalkaart 
van de bevolking in handen te krijgen, met alle 
mogelijke — ik hoef hier slechts te verwijzen naar de 
Tweede Wereldoorlog — gevolgen van dien. 

In de tweede plaats werd het zelfidentificatiegegeven 
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door velen een `gevoeliger' gegeven gevonden dan 
objectieve gegevens als nationaliteit of geboorteland. 
Het idee, dat er sprake is van eon gevoeliger gegeven, 
dient serious genomen to worden, zeker wanneer 
geregistreerden dat zelf vinden. Toch is het zeer de 
vraag of het subjectieve zelfidentificatiegegeven in de 
zin van de WPR een `gevoeliger' gevoelig gegeven is 
dan de andere gegevens over ras in mime zin. lk denk 
van niet. Zolang opname van het zelfidentificatie-
gegeven met expliciete toestemming van de geregis-
treerde en zonder enige druk plaatsvindt, zou zelfs de 
stelling verdedigd kunnen worden dat het gegeven 
minder gevoelig is. Het gaat immers, in tegenstelling 
tot geboorteplaats of nationaliteit, om een vrijwillige 
expressie van eon persoonlijk gevoelen. 

Eon derde bezwaar tegen zelfidentificatie, dat vooral 
voor belcidsmakers een rol speelde, is gelegen in de 
veranderlijkheid en misbruikgevoeligheid van elke 
vorm van zelfidentificatie die een link met objectieve 
feiten ontbeert. De welhaast spreekwoordelijke eaten-
lerende burger zal in situaties waarin hij of zij daar 
voordeel van denkt to hebben, bij een volledig vrije 
zelfidentificatie, dus zonder dat or sprake is van enige 
relatie met objectieve feiten, geneigd zijn ook dit 
middel ten eigen bate aan to wenden. Het spreekt 
voor zich dat dit vooral zal gebeuren op het niveau 
van voorzieningen, d us daar waar van eon feitelijk 
voor- of nadeel voor het individu sprake kan zijn. Het 
aantal personen dat zich tot eon van de doelgroepen 
van het minderhedenbeleid zal bekennen, zal bij vrije 
zelfidentificatie rechtevenredig toe- on afnemen met 
het gepercipieerde voor- of nadeel, zo lijkt de 
verwachting. 

Twee voorbeelden uit de sfeer van de arbeidsmarkt. 
Wanneer eon Regionaal Bureau voor de Arbeids-
voorziening eon project start voor de in een zeer grote 
achterstand verkerende groep x, dan zal een niet tot 
die groep behorende langdurig werkloze, wanneer 
toelating tot het project op basis van vrije zelfiden-
tificatie geschiedt, gemakkelijk op het idee kunnen 
komen zich als behorend tot bevolkingsgroep x aan to 
melden. Wanneer werkgever Y, die niet voldoet aan 
de in de CAO voor zijn sector opgenomen eis, dat 
elke werkgever op straffe van eon forse boete 
minimaal 5% werknemers uit etnische groepen in zijn 
personeelsbestand dient to hebben, kan bij meting op 
grond van zelfidentificatie van mijnheer of mevrouw 
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Y ook enige creativiteit verwacht worden: hij zou bij 
voorbeeld enkele van zijn niet tot de bedoelde minder-
heidsgroepen behorende werknemers kunnen 
aansporen hun antwoord op de vraag 'tot welke 
bevolkingsgroep rekent u zich?' zo te beantwoorden 
dat hij het afgesproken percentage wel haalt. 

Geboortelandgegevens: ultimum remedium? 

De verschillende bezwaren tegen andere identifica-
tiecriteria in aanmerking nemend, kan gesteld worden 
dat de keuze van de regering om de informatievoor-
ziening in het kader van het gecoordineerd minderhe-
denbeleid op de drie geboortelandcriteria te baseren 
en niet op zelfidentificatie (althans waar het gaat om 
gegevens uit persoonsregistraties), vooralsnog de 
meest aanvaardbare lijkt. Via de geboortelandcriteria 
kan immers voorlopig nog de overgrote meerderheid 
van de tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid 
behorende personen getraceerd worden. De keuze 
echter voor een al te restrictieve formulering van de 
juridische regels die bepalen welke identificatiecriteria 
door individuele registratiehouders gebruikt mogen 
worden, lijkt mij overbodig en contraproduktief. 

Het verdient aanbeveling om bij de formulering van 
de toekomstige Wet Gevoelige Gegevens (WGG, 
waarvan de inwerkingtreding drie jaar na die van het 
BGG voorzien is) extra waarborgen ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in te bouwen zonder 
vast te leggen welke etnische gegevens ter identificatie 
door registratiehouders gebruikt mogen worden. De 
verschillen tussen de verschillende identificatiecriteria 
betreffen immers niet, of niet in de eerste plaats, de 
`gevoeligheid', maar eerder de bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid, iets waarmee privacy-wetgeving zich 
niet primair dient bezig te houden. Dat geldt niet 
alleen voor het hier ruimschoots behandelde 
zelfidentificatiecriterium, maar ook voor objectieve 
identificatiecriteria anders dan de geboortelandcri-
teria, als nationaliteit, thuistaal, of specifiek voor de 
Molukse bevolkingsgroep het al dan niet voorkomen 
van hun eigen naam of die van een van hun (groot-) 
ouders op de bij het ministerie van Justitie aanwezige 
lijst van personen, die in 1951 ten tijde van de collec-
tieve inscheping van Molukkers is opgesteld. 

Details, zoals het benoemen van de te gebruiken 
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identificatiecriteria in het BOG, dreigen de regelgeving 
zodanig te gaan overheersen, dat de centrale vereisten 
van de privacywelgeving uit het oog worden verloren. 
Detailtering kan op deze wijze contraproduktief 
werken. Wannecr een inperking van de mogelijkheden 
tot gevolg heeft dat verklaarde doelgroepen van het 
minderhedenbeleid geheel buiten beeld raken, doordat 
registratiehouders geen gegevens over de niet via deze 
criteria traceerbare groepen mogen registreren, schiet 
de restrictie haar doel voorbij. 

In de nabije toekomst zullen de categorieen die niet 
via de drie geboortelandcriteria traceerbaar zijn, 
belangrijk in omvang gaan toenemcn. Zolang de kans 
aanwezig is, dat met name de derde generatie van een 
aantal etnische minderheidsgroepen in een zodanige 
achterstandspositie verkeert dat maatregelen geboden 
zijn, dient deze categoric ook gevolgd te kunnen 
worden. Vaak zal dat via onderzoek, soms redelijker-
wijs alleen via persoonsregistratie kunnen geschieden. 
Zelfidentificatie is de enige reele mogelijkheid voor de 
identificatie van de derde en volgende generaties. In 
landen als de VS, waar zelfidentificatie voor veel 
minderheden at geruime tijd het enig bruikbare 
critcrium is, is niet de tocpassing van zelfidentificatie, 
maar slechts nog de indeling in categorieen 
(classificatie) onderwerp van discussie. 

Wanneer het gebruik van zelfidentificatie slechts 
afhankelijk wordt gesteld van de belangrijkste 
vereisten uit de wet- en regelgeving inzake privacybe-
scherming, wordt de discussie weer vooral een beleids-
discussie: welke rol kunnen en dienen andere identifi-
catiecriteria dan de geboortclandcriteria, bij voorbeeld 
zelfidentificatie, op termijn te spelen? Hoe kunnen, 
indien zelfidentificatie een bruikbaar middel lijkt, 
bezwaren van personen uit de doelgroepen van het 
beleid worden weggenomen? Hoe kan `creatief 
gebruik worden voorkomen? Vormt het gebruik van 
de geboortelandgegevens van grootouders, hoe 
bezwaarlijk ook (zie noot 6), niet toch een bruik-
baarder alternatief? En hoe kan bij een verruiming 
van de mogelijkheden tot gebruik van andere 
identificatiecriteria dan de geboortelandcriteria de 
harmonisatie van de informatievoorziening gestalte 
worden gegeven om de door de regering gewenste 
vergelijkbaarheid van gegevens te behouden? 
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De rot van de GBA 

Een laatste onderwerp dat ik in dit artikel kort wit 
aansnijden is dat van de mogelijke rot van de GBA 
als basisadministratie in het kader van voorkeurs-
beleid. Dit mede in relatie tot het vraagstuk van de 
harmonisatie van de informatievoorziening over 
etnische minderheden. 

Bestandskoppeling op persoonsniveau is niet alleen 
de schrik van de belastingontduiker, het is ook een 
van de belangrijkste veroorzakers van big-brother-
angsten. Een lineaire doortrekking van de tendenzen 
die de laatste tijd in de fraude- en criminaliteitsbe-
strijding zichtbaar zijn, maakt enige vrees ook niet 
onbegrijpelijk, hoewel een verlate realisatie van 
Orwells 1984 ook nu nog niet direct aan de orde lijkt. 

Vanuit het oogpunt van privacybescherming zijn 
niet alle vormen van koppeling van bestanden even 
bedreigend. Het meest bezwaarlijk is de integrate 
koppeling van persoonsgegevens van alle personen in 
de gekoppelde bestanden. Het met een in wet- en 
regelgeving duidelijk omschreven doel en duidelijk 
omschreven aanleiding gericht zoeken naar aanvul-
lende gegevens betreffende een persoon is in beginsel 
at veel minder bezwaarlijk. Het zodanig 'tangs elkaar 
heen laten lopen' van bestanden dat een geanonimi-
seerd overzicht ontstaat van overeenkomsten, 
verschillen of het voorkomen van bepaalde combi-
naties ten slotte vormt in beginsel geen enkele 
bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer. 

Om een aantal redenen, zowel verband houdende 
met informatievoorziening als met privacy, verdient 
het aanbeveling om in het kader van het minderhe-
denbeleid, daar waar dat maar enigzins mogelijk is, 
gebruik te maken van de etnische gegevens in de GBA 
voor het maken van geanonimiseerde overzichten en 
vergelijkingen. Deze basisadministratie, waar naar 
verwachting in de loop van dit jaar alle gemeenten bij 
zullen zijn aangesloten, bevat van elke ingeschrevene 
het geboorteland, het geboorteland van de moeder en 
het geboorteland van de vader. Het gaat bij de GBA, 
hoewel decentraal opgezet, om een volstrekt eenduidig 
systeem, dat bovendien relatief betrouwbaar en goed 
beschermd is (zie Zebregs, 1993). 

Het toenemende belang van de beschikbaarheid van 
betrouwbare gegevens op landelijk en plaatselijk 
niveau dreigt te leiden tot een sterke toename van het 
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aantal plaatsen waar etnische gegevens zijn opgesla-
gen. Wat ligt er vanuit het oogpunt van privacybe-
scherming meer voor de hand dan als instelling 
persoonsgegevens uit zo'n eenduidige, betrouwbare en 
goed beschermde bron te gebruiken. En dan dus niet 
zozeer voor het `vullen' van de eigen registratie — dat 
is lang niet altijd nodig maar juist ook voor het 
maken van geanonimiseerde overzichten. 

Wanneer van bij voorbeeld scholen verwacht wordt 
dat zij opgave doen van het geboorteland van hun 
leerlingen en het geboorteland van hun ouders, is 
ontlening van deze gegevens aan de GBA een eerste 
stap: men krijgt eenduidige en betrouwbare gegevens. 
De vraag is echter of het voor het beleid van de 
instelling nodig is om deze geboortelandgegevens op 
persoonsniveau in huis te hebben en dus in de 
computer van de school op te slaan. Wanneer men 
alleen geinteresseerd is in de etnische samenstelling 
van de schoolbevolking en aan het eind van een 
bepaalde periode wil weten hoe kinderen uit verschil-
lende etnische groepen in het onderwijs scoren, dan 
kan wellicht volstaan worden met geanonimiseerde 
gegevens. In dat soort gevallen moet gezocht worden 
naar (technische en organisatorische) mogelijkheden 
om de aan de GBA te ontlenen gegevens onmiddellijk 
te anonimiseren. 

Op dezelfde wijze zou de GBA een rol kunnen 
spelen bij het bepalen van percentages werknemers uit 
de doelgroepen van het minderhedenbeleid in een 
bepaald bedrijf of een bepaalde bedrijfstak. Daartoe 
zullen dan naast de mogelijkheden die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek als GBA-afnemer op 
landelijk niveau wellicht gaat krijgen en naast de 
binnen-gemeentelijke bureaus voor onderzoek en 
statistiek regionale bureaus of samenwerkingsver-
banden dienen te worden gecreeerd die de mogelijk-
held krijgen gegevens van bedrijven, scholen, 
enzovoort, op aanvraag ten behoeve van onderzoek 
en statistiek te koppelen aan gegevens tilt de GBA. 
Wanneer een dergelijke werkwijze zowel vanuit het 
oogpunt van privacybescherming als van informatie-
voorziening werkbaar blijkt, zou tegen de tijd dat het 
voor de informatievoorziening ten bchoeve van 
voorkeursbeleid noodzakelijk wordt (bij voorbeeld 
door de aanwezigheid van een omvangrijke derde en 
volgende generatie in een achterstandssituatie), 
wellicht ook weer eens gedacht kunnen worden aan 
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opname van een op zelfidentificatie gebaseerd etnici-
teitsgegeven. 

Noten 

' Onder voorkeursbeleid, ook wel 
positieve actie, voorrangsbeleid of 
positieve discriminatie genoemd, 
versta ik hier elk beleid dat 
bepaalde personen of groepen op 
een of andere wijze een bevoor-
rechte positie toekent, teneinde 
feitelijke ongelijkheden op te 
heffen of te verminderen (vergelijk 
formulering in Besluit Gevoelige 
Gegevens, art. 3) Voorkeursbeleid 
kan varieren van een op bepaalde 
groepen gericht advertentiebeleid, 
de toepassing van psychologische 
tests zonder culturele bias en het 
kiezen van kandidaten uit minder-
heidsgroepen bij gelijke of zelfs 
bij voldoende geschiktheid tot het 
reserveren van een evenredig 
aantal banen/huizen/opleidings-
plaatsen voor personen uit 
minderheidsgroepen. 

Een brede schets van het 
constitutionele spanningsveld 
waarbinnen etnische registratie en 
de discussie daarover zich 
bewegen, geeft bij voorbeeld 
Gerbranda (1993). 

Bij zelfidentificatie gaat het om 
het antwoord op de vraag 'tot 
welke (etnische) bevolkingsgroep 
rekent u zich?' of een verge- 
lijk bare vraag. 

Voor een gedetailleerde 
beschrijving van alle aspecten 
verwijs ik naar Roelandt en 
Veenman (1991) en Verweij en 
Roelandt (1991). 

Ongeacht de door de beheerder 
van de informatiebron op grond 
van de eigen behoeften toegepaste 
classificatiemethode kunnen 
gegevens uit deze bron dan altijd 
vergeleken worden met die uit 
andere bronnen: overal worden 
dan immers (ook) dezelfde 
geboortelandcriteria herkenbaar 
vastgelegd. 

Etnische registratie en voorkeursbeleid 

Een verschil is gelegen in het 
door het BGG toegestane gebruik 
van gegevens over het geboor-
teland van grootouders. Gebruik 
daarvan stuit echter op nogal wat 
bezwaren. Verweij (1993) noemt 
in dit verband: het feit dat er vier 
extra vragen aan geregistreerden 
gesteld moeten worden; dat het 
geboorteland van een of meer 
grootouders niet altijd bekend is 
bij de bevraagde; dat de vraag op 
nogal wat onbegrip en weerstand 
stuit, hetgeen een hoge non-
respons in de hand werkt; en, dat 
de vraag bij hoeveel allochtone 
grootouders iemand tot de alloch-
tonen gerekend kan worden, 
moeilijk te beantwoorden is. 
' Het BOG laat in beginsel wel 
ruimte voor een geboortelandge-
bonden zelfidentificatie. Daarbij 
wordt een geregistreerde wiens 
geboorteland Nederland is en 
waarbij het geboorteland van de 
ouders verschillend is, de 
mogelijkheid geboden een van 
deze verschillende geboortelanden 
aan te wijzen, waarna de persoon 
in kwestie in de betreffende 
persoonsregistratie op grond van 
dat criterium wordt ingedeeld. 
Zelfidentificatie is aldus beperkt 
tot aanwijzing van een geboorte-
landgegeven, dat op grond van 
het BGG mag worden geregis-
treerd. 
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Centrale persoonsregistratie 

in Denemarken 

A.S. Junge* 

Neemt de staat werkelijk Orwelliaanse vormen aan, 
is de staat een Big Brother, die alles en iedereen 
controleert? Reden voor het stellen van deze vraag 
zijn de politieke en maatschappelijk debatten die de 
afgelopen 23 jaar gevoerd zijn rond de invoering van 
een centrale dan wel decentrale personenadministratie 
bij de Nederlandse rijksoverheid. 

Deze debatten vinden hun oorsprong in het jaar 
1971, toen een enorme commotie ontstond rond de 
plannen van de regering om een volkstelling te organi-
seren. Het woord persoonsregistratie deed de gemoe-
deren hoog oplopen en werd onder andere in verband 
gebracht met het misbruik van de persoonsregistraties 
in de Tweede Wereldoorlog. De volkstelling werd 
uiteindelijk afgeblazen en de Volkstellingenwet 
ingetrokken, maar de discussie over een centrale 
personenadministratie en de daarmee samenhangende 
onderwerpen was in alle hevigheid losgebarsten. De 
laatste paar jaar vond een discussie plaats over een 
eventuele koppeling van het nieuwe nummer dat 
gebruikt wordt in de gemeentelijke basisadministratie 
(het GBA-nummer) en het sociaal-fiscaal nummer. Dit 
duidt op een zekere centralisatietendens in de regi-
stratie van persoonsgegevens. 

In de discussies tussen 1970 en heden zijn er 
verschillende argumenten tegen een systeem van 
centrale personenadministratie naar voren gebracht, 
waarbij gewezen werd op gevaar voor de privacy van 
de burger, gevaar voor oneigenlijk gebruik van 

* De auteur is student Bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Zij dankt Torben Jerlach (direkteur 
van het CPR-kantoor van het Deense Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) en verschillende personen werkzaam bij 
het Registertoezicht voor hun bijdragen bij de totstandko-
ming van dit artikel. 
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gegevens, beveiligingsproblemen en gevaar voor 
machtsconcentratie bij de rijksoverheid. 

Het is echter de vraag of deze verontrusting niet 
overdreven is. In hoeverre vinden de tegen-argu-
menten steun in de dagelijkse praktijk van het centrale 
persoonsregistratie-systeem? Om dit te onderzoeken 
heb ik het Deense registratiesysteem aan een 
beschouwing onderworpen. Dit land is al 25 jaar 
vertrouwd met een systeem van centrale persoonsregi-
stratie. De kinderziekten van het systeem zijn 
doorstaan en het land heeft inmiddels veel ervaring en 
expertise, zowel op het gebied van registratiewetgeving 
en systeemtechniek als op bestuurlijk gebied. 

Na een korte beschrijving van het verloop van de 
invoering van het centrale persoonsregistratiesysteem 
in Denemarken (het CPR-systeem), en de inhoud en 
het gebruik van het systeem, toets ik twee argumenten 
die tegen persoonsregistratie worden ingebracht aan 
de Deense situatie. Die argumenten zijn gevaar van 
machtsconcentratie bij de rijksoverheid en gevaar van 
schending van privacy. Ik bespreek per argument de 
juridisch-bestuurlijke kanten en de praktijksituatie in 
Denemarken. lk sluit af met conclusies en aanbeve-
lingen. 

De CPR in Denemarken 

Er lagen in het algemeen twee gedachten ten 
grondslag aan de invoering van het Deense CPR-
systeem. Ten eerste was er van overheidszijde een 
toenemende behoefte aan informatie met betrekking 
tot gewone persoonsgegevens, in het bijzonder over de 
woon- of verblijfplaats van personen. Ten tweede 
bestond behoefte aan een algemene persoonsidenti-
fica tie, die overal gebruikt zou kunnen worden. 

Het waren vooral de plannen rond de invoering van 
een centraal belastinginningssyteem die de totstand-
koming van het CPR-systeem hebben bespoedigd. De 
invoering van een CPR met bijbehorend nummer-
systeem was een absolute voorwaarde voor de intro-
ductie van dit belastingsysteem. 

De plannen voor de invoering een CPR waren al bij 
Kamercommissievergaderingen in 1963 op tafel 
gelegd. In 1965 werd een Secretariaat voor de 
Persoonsregistratie opgericht, dat de plannen verder 
moest uitwerken en de invoering moest voorbereiden. 
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Uiteindelijk werd het CPR-systeem medio 1968 bij 
wet ingevoerd. Het centrale belastingsysteem trad op 
1 januari 1970 in werking. 

Hoe ziet het CPR-systeem er concreet uit? Het 
systeem bestaat het uit meerdere registers waarvan het 
persoonsregister, het adressenregister en het wegenre-
gister de belangrijkste zijn. Het persoonsregister bevat 
de actuele gegevens over alle burgers, gerangschikt 
onder het persoonsnummer. In het adressenregister 
staan adressen die ook in het persoonsregister staan 
en gegevens over de plaats. Het wegenregister bevat 
gegevens over alle wegen en plaatsnamen in het land. 
Iedere weg heeft een wegcode en een naam. Bovendien 
geeft het register informatie over de plaatsing van de 
weg in bij voorbeeld gemeente, postdistrict of politie-
regio. Verder staan in het register gegevens over 
eerdere adressen, namen, burgerlijke staat, staatsbur-
gerschap en persoonsnummers. 

Het aantal personen geregistreerd in de CPR is 
ongeveer zeven miljoen. Verder staan in de CPR circa 
tweeeneenhalf miljoen adressen, honderdduizend 
wegen en drieduizend overheidsinstanties geregis-
treerd. 

Het CPR-systeem is in feite een landsdekkend 
bevolkingsregister. De informatie in de CPR is 
dezelfde als die in de gemeentelijke bevolkingsregisters 
(kommunale folkeregistre): de CPR krijgt de gegevens 
automatisch via het netwerk van de bevolkingsre-
gisters. De updating en toevoeging van gegevens in de 
CPR gebeurt door middel van een on-line updating-
systeem, wat betekent dat de gegevens in de CPR 
worden gewijzigd op hetzelfde moment als de bevol-
kingsregisters de verandering in het systeem invoeren. 

De gemeentelijke bevolkingsregisters, op hun beurt, 
ontvangen de gegevens van de burgers zelf en/of via 
andere instanties. De belangrijkste instanties via welke 
gegevens worden doorgesluisd naar respectievelijk 
bevolkingsregisters en de CPR zijn dominees, 
gemeenten, rechtbanken en staatsprovincies. 

De dominees zorgen voor gegevens omtrent 
geboortes, naamgeving, naamsverandering, overlijden 
en toe- en uittreding uit de Volkskerk (Folkekirken, de 
protestants-lutherse staatskerk, waar 90% van de 
Denen lid van is). De gemeentehuizen leveren 
gegevens over huwelijken. De rechtbanken zorgen 
voor gegevens omtrent scheidingen en onbevoegdver-
klaringen. Van de staatsprovincies komen gegevens 
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over adopties, scheidingen, vaderschapszaken, naams-
veranderingen en staatsburgerschap. 

Machtsconcentratie 

Eon van de argumenten in de Nederlandse debatten 
van de afgelopen 23 jaar tegen een centrale personen-
administratie was, dat de invoering van een centrale 
administratie zou leiden tot concentratie van macht 
bij de rijksoverheid: de staat als Big Brother, met een 
informatiemonopolie. Bij een centraal systeem met 
centrale nummering zou de staat met een druk op de 
knop alle persoonlijke gegevens van een individu 
kunnen oproepen. Verder is het ook eenvoudig om 
gegevens onder nummers te combineren, zoals bij 
voorbeeld gegevens over inkomen en nationaliteit, 
zodat gemakkelijk generaliserende uitspraken over 
bepaalde bevolkingsgroepen gedaan kunnen worden. 

Hoe reeel is deze angst? Hebben de Denen daadwer-
kelijk deze problemen ondervonden? Om het bovenge-
noemde argument te onderzoeken maak ik gebruik 
van het concept van checks and balances. Is er een 
tegenwicht tegen het informatiemonopolie bij de 
centrale overheid? Hoe zijn juridisch-bestuurlijke 
checks tegen het beslissingsmonopolie bij de rijks-
overheid ingebouwd? 

Juridisch-bestuurlijk 

Binnen het Deense databeschermingrecht 
(Databeskyttelsesret) valt een hele reeks van verschil-
lende vormen van wetgeving, die reiken van de 
klassieke bescherming van de privacy in de strafwet-
geving tot de gewone regulering in de twee register-
wetten, oen voor private registers en oen voor 
overheidsregisters (Lou am private registre en Loy am 
offentlige inyndigheders registre). Binnen de openbare 
sector wordt de Registerwet aangevuld door de 
Bestuurswet (Forvaltningsloven) en de Openbaar-
heidswet (Offentligherisloven). 

De Registerwet voor registers bij de overheid (wet 
nr. 294 van 8 juni 1979) stelt regels vast voor EDB-
registers (elektronisk databehandling) bij zowel de 
centrale als de gemeentelijke overheid. De wet is op 
enkele punten gewijzigd bij wet nr. 383 van 10 juni 
1987. 
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De regels in de paragrafen drie tot en met zes 
hebben de vorm van kaderwetgeving. De bedoeling is 
dan ook, dat de wetgeving door de registrerende 
instanties zelf wordt uitgewerkt voor de afzondelijke 
registers in de vorm van voorschriften. Voor de CPR 
zijn dit de Voorschriften voor het CPR-register van 
22 december 1993. In de Voorschriften voor het CPR-
register zijn regels gesteld over naam en doel van het 
register, inhoud en gebruik en over beveiliging en 
toegang van andere overheden tot het register. Verder 
zijn er beveiligingsregels opgesteld voor het gebruik 
van het register door werknemers op het CPR-
kantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
(Indenrigsministeriet), voor toegang van burgers tot 
hun eigen CPR-gegevens, het doorgeven van gegevens 
aan overheid en private organisaties en ten slotte over 
de op te leggen straffen in geval van misbruik (boete 
of straf volgens de hierboven genoemde wetgeving). 

Grof geschetst is dit het juridisch kader waarbinnen 
de Deense overheid met betrekking tot het CPR-
register mag opereren. De `macht' van de centrale 
overheid om beslissingen te nemen over het doen en 
laten van burgers is elk geval aan deze wetten en deels 
zelfopgestelde regels gebonden. 

Het beheer van de CPR valt onder het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en is in handen van het 
CPR-kantoor (CPR-kontoret). De taak van het CPR-
kantoor is zorg te dragen voor de administratie van 
het CPR-systeem. Zij wordt hierbij geholpen door de 
Datacentrale (Datacentralen 1958 a/s), het informati-
seringscentrum van de Deense overheid. Wanneer we 
over checks-and-balances spreken, dan moet tegenover 
het beheer van het CPR-systeem naast een juridische 
ook een bestuurlijk-organisatorische check zijn 
ingebouwd. 

Deze heeft in Denemarken de vorm van een 
toezichthoudende instantie, het Registertoezicht 
(Registertilsynet). Het Registertoezicht werd opgericht 
tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de eerste 
registerwet voor openbare registers. Ook binnen de 
internationale regulering van databescherming stellen 
de databeschermingsconventie van de Raad van 
Europa (108/81 art. 13 en 14) en EG-directieve art. 30 
vast, dat er een onafhankelijke toezichthoudende 
instantie moet zijn, die moet controleren of de vastge-
stelde regels voor databescherming nageleefd worden. 
Het Registertoezicht bestaat uit een Raad en een 
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Secretariaat. De raad neemt de principiele besluiten, 
op basis van zaakvoorlegging door het secretariaat. 

De competenties van het Registertoezicht zijn ten 
eerste het nemen van administratieve besluiten over 
alle concrete zaken in verband met registerwetgeving. 
Als grondslag hiervoor heeft het Registertoezicht het 
recht om alle informatie over praktijkgevallen van 
problemen met registratie te verzamelen. 

In de tweede plaats heeft het Registertoezicht de 
mogelijkheid tot preventieve controle. Praktisch 
gesproken heeft het Registertoezicht toegang tot de 
inspecterende instanties, die onder zijn bevoegdheid 
vallen. Ten derde heeft het Registertoezicht het recht 
om uitspraken te doen over voorschriften voor de 
openbare registers. In de praktijk wordt zo'n 
uitspraak als een goedkeuring beschouwd. Ten slotte 
mag het Registertoezicht zijn uitspraken en beslis-
singen openbaar maken. Dit uit zich onder andere in 
het maken van een jaarverslag voor het parlement. 

De wet- en regelgeving en de hieruit volgende 
bestuurlijk-organisatorische vormgeving van de checks 
lijken een goede checks and balances-structuur aan de 
concentratie van persoonsgegevens bij de Deense 
centrale overheid te geven. Maar hoe werkt het 
eigenlijk in praktijk? 

Praktijk 

Voordat ik een beschrijving geef van de praktijksi-
tuatie wil ik eerst een nuancering aanbrengen op de 
voorstelling dat de CPR op het gebied van de 
persoonsregistratie een monoliet is. De gegevens zijn 
wel geconcentreerd bij de rijksoverheid, maar dezelfde 
gegevens liggen decentraal opgeslagen bij de gemeen-
telijke bevolkingsregisters. Verder hebben naast de 
bevolkingsregisters bijna alle overheidsinstanties via 
bun terminals toegang tot de CPR. Een beperking op 
deze regel is, dat de overheden slechts toegang tot die 
gegevens hebben die relevant zijn voor het dagelijks 
werk. In totaal hebben ongeveer honderd overheidsin-
stanties toegang via bun terminals. Hiernaast hebben 
ongeveer 75 overheden een uittrekselabonnement op 
de gegevens in de CPR. Dat wil zeggen dat ze op 
basis van bepaalde criteria (leeftijd, geografische 
criteria) dagelijks of wekelijks de gegevens, opgeslagen 
onder een bepaald persoonsnummer, geleverd krijgen. 
Een variant van het uittrekselabonnement is het 
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abonnement op veranderde gegevens (50 abonnees), 
waarbij automatisch veranderingen in CPR-data van 
een bepaalde groep personen worden geleverd aan een 
instantie. Ten slotte worden er tussen duizend tot 
tweeduizend eenmalige uittreksels over een bepaalde 
groep personen geleverd. 

Net als overheidsinstanties kunnen ook private 
organisaties zich abonneren op de CPR. Volgens de 
Deense wet op de bevolkingsregistratie kan de CPR 
namelijk gegevens verstrekken over klanten van een 
bedrijf. Voorwaarde is wel dat het bedrijf zelf 
persoonsnummers moet kunnen leveren van de 
personen waarover zij informatie wenst. Ben bedrijf 
kan dus geen persoonsnummers opvragen bij de CPR. 
Verder moet de registratie van persoonsnummers, die 
het bedrijf in bezit heeft, in overeenstemming zijn met 
de wet op de private registers. Dit betekent in praktijk 
dat het vrijwel alleen instanties in de financiele sector 
zijn (banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioen-
fondsen) die gegevens van de CPR kunnen krijgen. In 
totaal hebben bijna vijftig private organisaties een 
abonnement op de CPR. 

Het voorgaande is bedoeld om een genuanceerder 
beeld te krijgen van de CPR. De CPR is geen statisch 
apparaat, maar is in zekere zin dynamisch gestructu-
reerd, met een netwerk van vaste terminalgebruikers 
en vaste abonnementhouders. Dit betekent dat 
wanneer we over checks en balances in praktijk 
spreken, we niet alleen naar de checks op rijksniveau, 
dat wil zeggen de checks op het CPR-systeem, moeten 
kijken, maar naar de checks op het totale overheids-
registratiesysteem. 

In praktijk wordt het Deense databeschermingsrecht 
niet alleen bepaald door de feitelijke regelgeving. De 
regels hebben ook een zekere morele geladenheid: de 
naleving van de in de wet neergelegde waarden en 
normen, zoals die met betrekking tot bescherming van 
de privacy, heeft een hoge prioriteit in de samen-
leving. Dit komt niet in de laatste plaats door de 
steeds verdergaande ontwikkeling van de informatie-
maatschappij, waardoor makkelijker en sneller grote 
hoeveelheden gegevens verzameld en gecombineerd 
kunnen worden. 

De bezorgdheid over de ontwikkeling van de 
automatisering is ook tot uitdrukking gekomen in de 
nieuwe Deense Registratiewet voor de openbare sector 
van 1987, waarin is geprobeerd om de databe- 
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scherming meet in detail te reguleren, door bij 
voorbeeld precies aan te geven welke persoonsge-
gevens als gevoelig moeten worden beschouwd en in 
welke situatie. Zo wordt nu bij voorbeeld het CPR-
nummer in de nieuwe wetgeving opgevat als een 
privacygevoelig gegeven. 

De nadruk op de bovengenoemde waarden en 
normen zorgt er voor, dat de waardering voor het 
functioneren van de CPR sterk affiangt van de 
praktijkervaringen van de burgers met de CPR en met 
de instanties die met persoonsregistratie te maken 
hebben. Een misstap van de CPR kan grote politieke 
consequenties hebben. De zorgvuldigheid waarmee als 
gevolg van deze mogelijke consequenties het beheer 
over de systemen gevoerd wordt, verklaart mijns 
inziens voor een deel het relatief geringe aantal 
klachten over de CPR bij het Registertoezicht. In de 
jaren 1987 tot en met 1992 zijn er door het 
Registertoezicht respectievelijk 182, 263, 242, 187 en 
168 klachten op basis van de wet op de openbare 
registers behandeld. Hiervan betreffen slechts enkele 
zaken de CPR, en dan draait het in die paar gevallen 
ook meestal om bij voorbeeld het gebruik van 
persoonsnummers door visakaartuitgevers 
(Registertilsynet, 1988). Een andere zaak betrof de 
situatie waarbij een politieagent gegevens over een 
burger verzamelde voor een persoonlijke rechtszaak, 
maar meedeelde dat het een openbare zaak betrof 
(Registertilsynet, 1992). 

Het lage aantal klachten bij het Registertoezicht 
over CPR, is ook het gevolg van het feit dat klachten 
van burgers over foutieve registratie in de CPR bij de 
gemeentelijke bevolkingsregisters behandeld worden. 
Wanneer een persoon bij voorbeeld als Duits in plaats 
van als Deens staatsburger geregistreerd staat, gaat hij 
eerst naar het bevolkingsregister. Dit neemt dan 
contact op met het ministerie van Justitie 
(Justitsministeriet), die de zaak uitzoekt. Nadat een 
uitspraak is gedaan kan het bevolkingsregister de 
gegevens wijzigen. Er zijn ook ongeveer honderd 
gevallen per jaar waarbij burgers direct contact 
opnemen met het CPR-kantoor over fouten in de 
registratie. Deze gevallen worden ofwel behandeld 
door de Datacentrale danwel doorgestuurd naar de 
bevolkingsregisters. In laatste instantie kunnen 
burgers klagen bij de rechtbanken, maar opvallend is 
dat sinds de ingebruikname van de CPR dit niet een 
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keer is voorgekomen. Ook zijn er geen grote media-
zaken geweest rond de CPR. 

Ik wit in elk geval stellen dat het morele aspect van 
CPR-registratie en de eventuele politieke conse-
quenties van fouten, een extra check betekenen, naast 
de formele checks in de vorm van wet- en regelgeving. 

Een argument dat tegen de bestuurlijk-organisato-
rische check in de gedaante van het Registertoezicht 
ingebracht kan worden, is dat het Registertoezicht 
geen onafhankelijke toezichthoudende instantie is, 
zoals de EG-databeschermingsconventie en directieven 
eisen. Het Registertoezicht is ondergebracht bij het 
ministerie van Justitie. 

Dit heeft ten eerste tot gevolg dat het functioneren 
van het Registertoezicht afhankelijk is van de 
beleidslijn van het Deense Justitsministerium. Door de 
geregelde wisseling van de politieke top in 
Denemarken is het voor het Registertoezicht moeilijk 
om lange-termijn initiatieven te ontwikkelen en zo een 
vaste beleidslijn tegenover de registrerende instanties 
aan te houden. 

Ten tweede vallen de ambtenaren van het 
Registertoezicht onder de in Denemarken binnen de 
ministeries geldende management development-regels. 
Gevolg is dat de ambtenaren in het secretariaat regel-
matig en makkelijk uitgewisseld kunnen worden. Uit 
onderzoek (Blume, 1993) is gebleken dat tussen 1979 
en 1993 geen van de ambtenaren langer dan drie jaar 
in het secretariaat werkzaam is geweest, met een 
gemiddelde van twee jaar. Dit heeft er bij voorbeeld 
toe geleid dat in de loop der jaren in identieke zaken 
verschillende antwoorden gegeven zijn, waardoor er 
minder vertrouwen bij de registerverantwoordelijke 
instanties ontstaat. Dit vertrouwen in de expertise en 
competentie van het Registertoezicht is nu juist 
noodzakelijk omdat de dagelijkse dialoog met de 
registerverantwoordelijke instanties via het secreta-
riaat plaatsvindt. Hier komt nog bij dat de status van 
een aanstelling bij het Registertoezicht gering is, in 
verhouding tot andere afdelingen van het ministerie. 

Privacy 

Een ander argument dat in de Nederlandse debatten 
tegen de invoering van een centrale persoonsregistratie 
wordt aangevoerd is, dat een dergelijk systeem de 
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privacy van de burger ten opzichte van de staat 
aantast. In de verhouding tussen staat en burger zijn 
het de Grondwet en de grondrechten die de overheid 
de opdracht geven zowel voorzieningen te treffen voor 
burgers en daarbij de nodige informatie over hen te 
verzamelen, als bij die informatieverzameling 
zorgvuldig en met waarborgen te werk te gaan. In de 
debatten rond de registratie van personen gaat het 
vooral om deze waarborgen voor de burger ten 
opzichte van de staat. 

De behoefte aan privacy en persoonlijke integriteit 
is historisch en ideologisch bepaald. De begrenzing 
van wat tot de persoonlijke levenssfeer behoort, wordt 
bepaald door de algemeen heersende politieke 
waarden en normen die de samenleving beheersen. 
Waarom is een centrale registratie een bedreiging voor 
de privacy in onze westerse samenleving? 

Ten eerste zijn automatiseringssystemen, die de 
afgelopen decennia steeds geavanceerder zijn 
geworden, geeigende media om goedkoop en binnen 
een begrensd fysick gebied informatie op te slaan. 
Deze gegevensconcentratie kan bedreigend overkomen 
op de persoonlijke integriteit, omdat makkelijk 
gegevens kunnen worden verzameld onder een 
centraal nummer. Verder is het makkelijk geworden 
om grote hoeveelheden informatie te doorzoeken en te 
combineren, waarbij zowel combinaties binnen den 
bestand als tussen verschillende bestanden mogelijk 
zijn. 

lk wil in het volgende stellen dat achter het gevaar 
voor aantasting van de privacy ten eerste de vrees ligt 
voor koppeling van bestanden en ten tweede de angst 
voor het doorgeven van informatie. Deze twee 
elementen kunnen leiden tot een ander gebruik van 
gegevens dan voor het doe waarvoor ze zijn gegeven. 
Bovendien kan ook het soort gegevens dat geregis-
treerd wordt privacybedreigend werken. 

Juridisch-bestuurtijk 

Denemarken kent geen aparte privacywetgeving. 
Zoals in het bovenstaande al naar voren is gebracht, 
wordt privacy in zowel de strafwetgeving, de twee 
registerwetten als de bestuurs- en de openbaar-
heidswet formeel gewaarborgd. Voor de CPR gelden 
daarenboven de CPR-voorschriften. 

De laatste jaren zijn in de Deense politick twee 

74 	Justitiele verkenningen, jrg. 20, nr. 5, 1994 



tendensen waarneembaar: er bestaat overeenstemming 
over de noodzaak van een steeds betere bescherming 
van de privacy en er bestaat de neiging om steeds 
meer in detail te reguleren. Beide tendensen hebben 
zich in de wijziging van de registerwetten in 1987 
gemanifesteerd. De grens tussen welke gegevens wel 
en welke niet als privacygevoelig beschouwd worden 
is na de invoering van de nieuwe wet duidelijker 
geworden, omdat privacygevoelige gegevens limitatief 
worden opgesomd. 

Voor de CPR is van belang dat het CPR-nummer 
nu als privacygevoelig gegeven wordt opgevat. Voor 
1987 werd namelijk geen van de gegevens die in de 
CPR zijn opgeslagen als gevoelig persoonsgegeven 
beschouwd. In de CPR staan gegevens over (eerdere) 
persoonsnummers, adressen, namen, burgerlijke staat, 
staatsburgerschap, bloedverwantschappen, geboorte-
plaats, verhouding tot de Volkskerk, bevoegdheden-
ontzeggingen, gemeentelijke verhoudingen, notities uit 
het bevolkingsregister, arbeidsbetrekkingen, kiesrecht, 
data met bepaalde gebeurtenissen (zoals bij voorbeeld 
confirmatie, echtscheiding), gegevens uit het wegenre-
gister en gegevens van andere overheden. Volgens de 
wetgeving wordt behalve het CPR-nummer geen van 
de genoemde gegevens als prive-gegevens beschouwd. 

Er zijn na 1987 verschillende zaken geweest waarbij 
bij voorbeeld scholen of universiteiten lijsten met 
tentamenuitslagen onder het CPR-nummer hebben 
opgehangen. Het Registertoezicht heeft in uitspraken 
naar aanleding van deze zaken geconcludeerd dat deze 
handelswijze in strijd is met de nieuwe wetsbepa-
lingen. De precieze grens tussen wat niet en wel priva-
cygevoelige gegevens zijn en in welke situatie ze 
gebruikt mogen worden is in de nieuwe wet duidelijk 
aangegeven. 

Een tweede punt dat met betrekking tot de wetswij-
ziging van belang is, is dat er een hoofdstuk in de wet 
op de openbare registers is opgenomen over de 
koppeling van gegevens. De uitdrukking `koppeling' 
wordt niet expliciet in de wet genoemd, maar uit de 
praktijk van het Registertoezicht blijkt dat de term 
koppeling een aanduiding is voor verschillende 
technische oplossingen, die het koppelen van gegevens 
uit verschillende registersystemen betreft. Dit betekent 
zowel de toevoeging van gegevens uit een register aan 
een ander register, als het samenvoegen van gegevens 
uit verschillende registers in een nieuw register. 
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De procedure'voor de koppeling houdt in, dat een 
gekoppeld register alleen mag worden opgericht met 
politieke goedkeuring en dat de betreffende minister 
voorschriften vaststelt voor de opbouw en het gebruik 
van het register. Verder is er een uitspraak 
goedkeuring) van het Registertoezicht over het 
register en de voorgestelde voorschriften verplicht. 
Ten slotte moet de minister of het gemeentebestuur — 
politiek verantwoordelijken voor de koppeling — deze 
uitspraak goedkeuren. 

De goedkeuringsprocedure geldt voor registers, die 
tijgewerkt zijn met het oog op het uitvoeren van 
verschillende overheidstaken', behalve als de 
koppeling slechts wordt gebruikt uit statistisch of 
wetenschappelijk oogpunt. In de wet worden dus 
primair die registers bedoeld, die kunnen resulteren in 
de vorming van een breder beeld of een meer gedetail-
leerde beschrijving van de burger. 

In de wet op de openbare registers komen twee 
hoofdstukken voor over het doorgeven van gegevens 
aan zowel private- als overheidsorganisaties. De wet 
op de openbare registers geeft in de paragrafen 16-21 
de restricties aan met betrekking tot de gegevens die 
doorgegeven worden aan zowel private als andere 
overheidsinstanties. In het algemeen wordt bier een 
instemming van de geregistreerde geeist, tenzij de 
situatie waarin gegevens worden doorgegeven onder 
een van de in de wet genoemde redenen valt. Er is een 
aparte paragraaf die speciaal die gegevens noemt die 
als pure prive-aangelegenheden beschouwd worden. 
Expliciet worden genoemd ras, religie, huidskleur, 
verenigingsleven, seksuele verhoudingen met minderja-
rigen, gezondheid, sociale problemen en misbruik van 
bepaalde stoffen. Wanneer de gegevens teruggevoerd 
kunnen worden op een specifieke persoon mogen ook 
deze gegevens slechts doorgegeven worden als de 
betreffende persoon goedkeuring heeft gegeven. De 
CPR bevat geen van deze gegevens. 

De wet (paragrafen 4-8) verplicht ook tot het 
maken van specifieke reguleringen van afzonderlijke 
registers. Dit gebeurt zoals gezegd in de vorm van 
registervoorschriften. Voor de CPR geldt dat er regels 
gesteld zijn voor het doorgeven van informatie aan 
private organisaties en overheidsorganisaties. Aan 
private organisaties mag informatie gegeven worden 
over naam, adres (tenzij dit beschermd is), verhuis-
datum, werk, eventueel overlijdensdatum, eventuele 
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verdwijning of uitreizen naar het buitenland, nieuw 
adres in het buitenland en eventuele onbevoegdverkla-
ringen. Gegevens over persoonsnummers mogen niet 
worden verstrekt. Verder moet bewezen worden dat 
voor de private instantie of persoon een noodzaak 
bestaat voor het opvragen van de gegevens. 

Voor het doorgeven van informatie aan overheids-
organisaties geldt dat het persoonsnummer wel 
gegeven mag worden, maar dat de persoonsnummers 
bij voorbeeld niet zichtbaar op een enveloppe mogen 
staan. Verder is van belang dat er in de wet expliciet 
staat genoemd dat de gegevens die de overheid 
ontvangen heeft niet mogen worden gebruikt voor een 
ander doel dan waarvoor ze zijn gegeven (paragraaf 
32, lid 4) en dat overheden de van de CPR ontvangen 
gegevens niet opnieuw mogen doorgeven aan andere 
overheden of aan private organisaties. Verder wordt 
ook koppeling aan bepaalde voorwaarden (overeen-
stemming met de wet op de openbare registers, dat wit 
zeggen onder andere de eis van het opstellen van 
voorschriften en goedkeuring hiervan) gebonden 
(paragraaf 32, lid 2). 

Juridisch gezien zijn er dus mogelijkheden om de 
privacy te beschermen door middel van regels rond 
het soort gegevens dat geregistreerd mag worden en 
door regels rond koppeling en doorgeven van 
persoonsnummers en persoonsgegevens. Is deze 
bescherming in praktijk ook gewaarborgd? 

Praktijk 

Wanneer het gaat over privacybescherming in de 
praktijk, is het van cruciaal belang te weten of burgers 
in voorkomende gevallen de mogelijkheid hebben om 
het gebruik van gegevens te controleren en of ze dat 
ook daadwerkelijk doen. 

Burgers hebben op basis van de wet op de openbare 
registers het recht om inzicht te krijgen in gegevens 
die op henzelf betrekking hebben. Er zijn jaarlijks 
ongeveer vijfhonderd aanvragen voor registerinzicht 
in de CPR. De burgers krijgen dan een uitdraai en een 
verklaring en kunnen hun gegevens controleren. In 
feite is dit een gering aantal per jaar als we dit 
relateren aan het aantal van 5,3 miljoen Denen dat in 
de CPR geregistreerd staat. 

Een verklaring hiervoor is dat sinds 1988 betaald 
moet worden voor het verkrijgen van een uitdraai 
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(vijftig kronen, dit is ongeveer vijftien gulden). Geen 
exceptioneel bedrag, maar wellicht toch hoog genoeg 
voor sommigen om het opvragen van een uitdraai 
achterwege te laten. Een tweede barriere kan de aan 
de aanvraag verbonden vormvereiste zijn: een 
aanvraag voor een uitdraai moet schriftelijk 
geschieden. Ten slotte zijn er veel mensen die niet 
weten dat de mogelijkheid tot registerinzicht bestaat. 
Er zijn op de bibliotheken wet folders verspreid die 
zowel de registerwetten als de bestuurswet in begrijpe-
lijke mat bespreken en die wijzen op de mogelijkheden 
voor de burger tot registerinzicht, maar een groot deel 
van de bevolking wordt niet bereikt. 

Het bovenstaande betreft alleen orn het controleren 
van de geregistreerde persoonsgegevens. Het werke-
lijke gebruik van gegevens door overheids- of private 
instanties is een andere vraag. Is het voor de enkele 
burger mogelijk om te controleren of bun gegevens 
gekoppeld of doorgegeven worden en, zo ja, aan 
welke instanties? 

In principe is dit via de CPR niet mogelijk. 
Technisch zou het eventueel wel te realiseren zijn, 
maar de wet- en regelgeving geven geen mogelijkheid. 
Meer praktisch speelt hier het gegeven dat er niet 
genoeg personeel binnen het CPR-kantoor werkzaam 
is om deze taken uit te voeren. De afgelopen jaren is 
het aantal werknemers bij het CPR-kantoor gedaald 
van vijfendertig tot twintig. Er staat nu al een grote 
druk op de werknemers die de gemiddeld vier- tot 
vijfhonderd aanvragen per jaar behandelen, en 
hiernaast honderdvijftig dataleveranties per dag aan 
de overheids- en private instanties verzorgen. 

De CPR heeft wet een lijst van de overheden en 
bedrijven die uittreksels van de CPR (eenmalig of in 
de vorm van een abonnement) ontvangen. Het zou 
dus voor de burger wet mogelijk zijn om bij de afzon-
derlijke instanties te controleren of zijn gegevens daar 
geregistreerd zijn. Maar aangezien er honderd vaste 
terminalgebruikers zijn, 124 vaste uittrekselgebruikers 
binnen de overheidssector en daarnaast 45 private 
instanties die op reguliere basis uittreksels krijgen, is 
dit een bijna onbegonnen zaak. 

Wanneer we naar het aantal zaken kijken dat 
behandeld is bij het Deense Registertoezicht met 
betrekking tot de wet op de openbare registers, zien 
we dat van de zaken die in de periode 1988-1992 
behandeld zijn (respectievelijk 182, 263, 242, 187 en 
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168 zaken per jaar) er respectievelijk 79, 106, 116, 112 
en 77 het doorgeven van gegevens tot onderwerp 
hadden. Dit is een gemiddelde van ongeveer 47% van 
het aantal behandelde zaken per jaar. Verder zijn er 
respectievelijk 22, 16, 14, 18 en 16 zaken geweest over 
inzicht in registers bij openbare instanties (zowel 
zaken die het Registertoezicht gestart heeft naar 
aanleiding van inspecties als zaken naar aanleiding 
van bij voorbeeld klachten van bedrijven). Dit betreft 
gemiddeld bijna 9% van het totaal aantal zaken per 
jaar. Vervolgens komen in respectievelijk 44, 54, 49, 
47 en 57 zaken klachten van de enkele burger tot 
uitdrukking. Ook deze aantallen zijn niet hoog: 
gemiddeld ongeveer 20% van het totaal aantal zaken. 
Ook hier kunnen we wijzen op barrieres als vormver-
eisten en — in het algemeen — onbekendheid met 
procedurevoorschriften en de mogelijkheden die 
instanties als het Registertoezicht bieden. 

De zaken over koppelingen van bestanden zijn op 
een hand te tellen. Pas in 1989 zijn de eerste zaken 
over koppelingen behandeld, vijf in getal. In 1990 
waren er geen zaken en in 1991 en 1992 respectievelijk 
zeven en zes. Van alle zaken vanaf 1989 betreft het 
grootste deel ook nog vragen van overheidsinstanties 
over mogelijkheden tot koppeling. 

Ik zou willen concluderen dat de juridische 
mogelijkheden tot registerinzicht er wel zijn, maar niet 
veel gebruikt worden, en dat controle op het gebruik 
van de gegevens van de burger door de CPR en de 
verschillende overheden onmogelijk is, tenzij de 
burger concreet door contact met een instantie inzicht 
krijgt in de gegevens of fouten in de gegevens die over 
hem geregistreerd zijn. 

Slot en aanbevelingen 

Wat kan Nederland van Denemarken leren? Zou 
het `Deense model' een voorbeeld kunnen zijn voor de 
organisatie van persoonsregistratie in Nederland? In 
meerdere opzichten biedt dit model voordelen. Ten 
eerste zijn de bestanden in geringe mate vervuild, in 
tegenstelling tot de staat waarin de de gemeentelijke 
basisregistratie in Nederland verkeert. Bij de invoering 
van CPR werden er, na de inzending van de geregi-
streerde persoonsgegevens aan alle burgers, talloze 
foutieve registraties ontdekt en verbeterd. 
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Deze juistheid en eenmalige registratie leidt ertoe, 
dat misbruik van sociale voorzieningen door het 
opgeven van een valse naam of vals adres of door 
inschrijving bij verschillende gemeenten, zoals in 
Nederland op grote schaal gebeurt, nauwelijks 
mogelijk is, en ook nauwelijks voorkomt. Mijns 
inziens komt dit ook doordat de burger weal, dat het 
moeilijk is te frauderen en het daarom achterwege 
laat. Het systeem heeft in die zin ook een preventieve 
werking. 

Een ander aspect betreft de constructie van het 
systeem. Door zowel de centrale als decentrale 
elementen kunnen de taken die op gemeentelijk niveau 
uitgevoerd kunnen worden, daar ook worden 
afgehandeld, met gebruikmaking van het centrale 
bestand. De Nederlandse systeemconstructie waarbij 
alle zevenhonderd gemeentelijke systemen onderling 
verbonden kunnen worden is mijns inziens gecompli-
ceerd en duur. 

Wat mij verder bij de Nederlandse plannen met de 
gemeentelijke basisadministratie verontrust, is dat het 
SoFi-nummer en GBA-nummer in hetzelfde gemeen-
telijk bestand terecht komen en eventueel gekoppeld 
worden. Uit fraudebestrijdingsoogpunt praktisch, 
maar hier heeft Denemarken het uit privacyperspectief 
beter aangepakt. Gegevens over inkomsten staan niet 
in de CPR, maar de sociale diensten kunnen per 
concrete wok gebruik maken van de basispersoonsge-
gevens in de CPR. Nadat de zaak is afgesloten, 
kunnen de sociale diensten geen gebruik meer maken 
van die persoonsgegevens. Wanneer de diensten de 
gegevens in hun eigen register willen invoeren, is de 
koppelingsprocedure van toepassing. 

De angst voor Big Brother is begrijpelijk, maar niet 
reed in de Deense situatie. Het vermoedde alleenrecht 
tot beslissen van de centrale overheid heeft zijn 
juridische, bestuurlijke en organisatorische beper-
kingen. Toch zijn er een aantal ervaringen in 
Denemarken waar Nederland op zou moeten letten. 

Het is belangrijk dat er een onafhankelijke toezicht-
houdende instantie is die voldoende bevoegdheden en 
personeel heeft om naleving van wet- en regelgeving te 
controleren. Naar mijn mening is het voor deze 
handhavingstaak van belang, dat er openheid bestaat 
tussen de toezichthoudende en registrerende instantie. 

Een goede communicatie tussen deze twee partijen 
is noodzakelijk. Hiervoor is ten eerste noodzakelijk, 
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dat er bij de registrerende organisatie verplicht een 
dataverantwoordelijke aangewezen wordt, die de 
contacten met de toezichthoudende instantie onder-
houdt. Om een goede dialoog te bewerkstelligen moet 
de toezichthoudende instantie verder geloofwaardig 
overkomen en dus competent zijn. Hiervoor is het 
nodig dat de toezichthouder onafhankelijk is van een 
ministerie, waardoor de mobiliteit van de werknemers 
afneemt en er expertise en lange-termijn initiatieven 
ontwikkeld kunnen worden. 

In verband met het argument over aantasting van 
de privacy zouden in de Deense situatie, ondanks de 
goede privacybescherming in wet- en regelgeving, de 
abonnementen van bedrijven op de CPR veront-
rusting kunnen wekken. Toch is deze mogelijkheid 
van bedrijfsabonnementen naar mijn mening niet 
meer privacybedreigend dan de mogelijkheid van de 
Nederlandse belastingdienst om de bankrekeningen 
van belastingbetalers te controleren of de mogelijk-
heid van de sociale diensten om de gegevens in de 
GBA te controleren. De bedoeling met de abonne-
menten van de veelal financiele instellingen is, dat de 
basisgegevens van de klanten geactualiseerd blijven, 
zodat de klanteri niet zelf gegevens hoeven te wijzigen. 
Er staan geen vertrouwelijke gegevens in de CPR: de 
enige gegevens die de financiele instellingen kunnen 
krijgen zijn die, die de klanten zelf opgegeven hebben. 

Hierop aansluitend is het apart bestaan van een 
registerwet voor private organisaties een belangrijk 
punt en betekent een extra check. Registratie van 
gegevens in private organisaties heeft een ander doel 
dan registratie in overheidsinstanties. Dit maakt een 
ander (scherper) soort wetgeving en andere handha-
vingsmethoden noodzakelijk. De vraag is, of de Wet 
op de persoonsregistraties in Nederland afdoende zou 
zijn bij een systeem naar Deens model. 

Verder zouden in een eventuele Nederlandse Wet op 
openbare registers in ieder geval de Deense wetsarti-
kelen over koppeling met politieke goedkeuring en 
politieke verantwoordelijkheid van de minister als 
voorbeeld kunnen dienen. 

Ook het artikel over registerinzicht voor de burger 
is een belangrijk punt. Wat Nederland op dit punt 
van de Deense niet perfect werkende praktijk van 
privacybescherming kan leren, is dat er goede 
voorlichting aan de burgers wordt gegeven over de 
ontwikkelingen in de registratiewet- en regelgeving en 
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dat de burgers hun mogelijkheden leren kennen. Hier 
ligt een taak voor de beheerder van het centrale regis-
tratiesysteem en de toezichthoudende instantie. Zij 
kunnen zorgen voor televisie-spots, verspreiding van 
folders en het geven van informatie aan de decentrale 
registrerende instanties, die opnieuw hun klanten 
kunnen voorlichten. 

Een ander aspect waar in Nederland aandacht aan 
geschonken moet worden, is het gebruik van CPR-
gegevens. Omdat uit de Deense praktijk gebleken is, 
dat het veel personeel, tijd en geld vergt om controle 
op at het gebruik te organiseren, zou ik de 
mogelijkheid van controle op koppeling willen 
voorstellen. De burger zou een uitdraai moeten 
kunnen krijgen van de gekoppelde gegevens in het 
nieuwe register. 

Als laatste is een goede bescherming van het CPR-
nummer van belang. Denemarken heeft geleerd van 
zijn ervaringen voor 1987, en het nummer wordt in de 
nieuwe wetgeving beschouwd als privacygevoelig 
gegeven, waardoor het gebruik van het nummer 
speciaal door private organisaties, maar ook door 
(semi-)overheden aan banden wordt gelegd. Dit is een 
punt waar Nederland nu al sterk aan moet denken, 
omdat het al hard bezig is verschillende nummers te 
combineren. Worden bier geen gegevens gebruikt voor 
een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn? 

Centrale registratie kent problemen, maar ook 
mogelijkheden. Het is, zoals vaak, een kwestie van 
effectiviteit van het overheidsapparaat versus 
bescherming van de privacy van de individuele burger. 
Nederland kan zowel van de voordelen als van de 
nadelen van het Deense systeem leren. lk wit afsluiten 
met de opmerking, dat we in Nederland een centraal 
systeem als het Deense niet als een soort toeman' 
moeten benaderen. Een dergelijk systeem zou niet 
kunnen functioneren als het voor de burger een 
schrikbeeld zou zijn. De positieve aspecten, zoals 
onder andere betere service voor de burger op 
verschillende terreinen, en daardoor meer vertrouwen 
in het functioneren van de overheid, moeten zeker niet 
over het hoofd gezien warden. Het Deense model: 
geen boeman, maar een leermodel? De tijd zal het 
leren. 
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Registratie als basis voor 

statistische informatie 

drs. J. Oudhof* 

Registraties zijn ouder dan de weg naar Rome. Van 
oudsher zijn registraties verbonden met organisato-
rische functies zoals bestuur en beheer, in het 
bijzonder van overheden. Registraties zijn vooral 
gericht op het vastleggen van gegevens van individuele 
eenheden (mensen, dieren, auto's enzovoort), maar 
worden ook vaak gebruikt voor het samenstellen van 
kwantitatieve overzichten op een aandachtsgebied. 
Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
heeft in zijn bijna honderdjarig bestaan steeds gebruik 
gemaakt van registraties in de produk tie van statis-
tieken. 

Het onderwerp van deze bijdrage is hoe gegevens uit 
allerlei registraties door het CBS gebruikt worden (en 
kunnen worden) voor de statistische beschrijving van 
maatschappelijke processen. De aandacht zal daarbij 
vooral uitgaan naar informatie op justitieel terrein. 
Na een korte toelichting op taak en functie van het 
CBS en een nadere begripsbepaling van 'registratie' en 
`statistiek' wordt uitgebreider ingegaan op het trans-
formeren van registratie-gegevens tot statistische 
informatie. Daarna worden de ingrijpende verande-
ringen besproken die door automatisering van regis-
traties plaatsvinden, met name wat betreft de 
gebruiksmogelijkheden van registraties en de aanle-
vering van gegevens aan het CBS. Ten slotte worden 
de gevolgen daarvan voor diverse belanghebbenden 
geevalueerd. 

* De auteur is Hoofd van de sector Statistieken van 
Rechtsbescherming en Veiligheid van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. 
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Taak en functie van het CBS 

In het onlangs aan de Tweede Kamer voorgelegde 
voorstel van de wet op het Centraal Bureau en de 
Centrale Commissie voor de Statistiek' wordt de taak 
van het CBS omschreven als 'het verrichten van statis-
tisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en 
wetenschap en het openbaar maken van de op grond 
van zodanig onderzoek samengestelde statistieken'. 
Het CBS legt zijn werkprogramma (en veranderingen 
daarin) ter goedkeuring voor aan de Centrale 
commissie voor de statistiek (CCS). Deze commissie, 
waarin overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties, alsmede de wetenschappelijke wereld zijn 
vertegenwoordigd, is daarmee de feitelijke opdracht-
gever van het CBS.' Daarmee hebben de gebruikers 
van de gegevens van het CBS formeel slechts via de 
CCS invloed op de inhoud van het CBS-werkpro-
gramma. In de praktijk zijn er ook andere wegen, 
omdat het CBS bij het voorbereiden van het werkpro-
gramma op voorhand al rekening houdt met (veran-
deringen in) de informatiebehoeften van gebruikers. 

Ten behoeve van de samen te stellen statistieken 
verzamelt het CBS op diverse wijzen gegevens. Een 
belangrijk onderscheid is daarbij te maken tussen 
primaire en secundaire data. Primaire data zijn 
gegevens die via rechtstreekse waarneming van de 
beschreven eenheden zijn verzameld, bij voorbeeld via 
enqu'etering van personen of bedrijven. Wanneer 
instellingen die gegevens over statistische eenheden 
bezitten, als bron fungeren — omdat zij voor andere 
doeleinden dan statistiek dergelijke gegevens beheren 
— worden de verzamelde gegevens aangeduid als 
secundaire data. In veel gevallen functioneren derge-
lijke instellingen als beheerders van administraties of 
registraties. 

Het openbaar maken van de resultaten van statis-
tische onderzoeken kan op zeer diverse manieren 
plaatsvinden. Het voert hier te ver om in te gaan op 
het brede scala van wijzen van beschikbaarstelling van 
gegevens, varierend van het beantwoorden van een 
simpele vraag tot het in goed overleg samenstellen van 
een omvangrijk gegevensbestand. Binnen de 
randvoorwaarden die voortvloeien uit de zwaarwe-
gende verplichting van het CBS onthulling van 
gegevens over afzonderlijke, identificeerbare statis-
tische eenheden te voorkomen, zijn tal van mogelijk- 
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heden om verzoeken om informatie in te willigen. 
Voor het gebruik van de gegevens van het CBS voor 
statistisch of wetenschappelijk onderzoek is vrijwel 
altijd wel een praktisch arrangement mogelijk. Soms 
zal dat wel enige kosten of wat ongemak met zich 
meebrengen. 

Een belangrijk aandachtspunt in de onderzoeks-
taken van het CBS vormt de onderlinge samenhang 
van gegevens en de coerdinatie van de gegevensverza-
meling vanuit dit perspectief. Vele berichtgevers 
hebben ook — vaak vooral — informatiebehoeften ten 
aanzien van het terrein waarin zij directe belangen 
hebben of beleidsverantwoordelijkheden dragen. Het 
empirisch zichtbaar maken en beschrijven van brede 
samenhangen in maatschappelijke processen is een 
algemene opdracht voor het CBS die vaak comple-
mentair is aan meer specifieke vragen van gebruikers. 

Voor economische processen is een systematische en 
integrale beschrijving ontwikkeld, namelijk het 
systeem van de Nationale Rekeningen waarin de 
stand van de nationale economic wordt beschreven. 
Voor andere maatschappelijke processen verkeren 
dergelijke integrale beschrijvingen nog in een ontwik-
kelingsfase. De informatiebehoeften die voortvloeien 
uit de opdracht voor een integrale beschrijving, zullen 
— naast de wensen van onderwerpspecifieke gebruikers 
— voor alle terreinen zwaarwegende argumenten 
vormen in de vaststelling van de prioriteiten in zowel 
de statistische gegevensverzameling als de statistische 
informatievoorziening. 

Afbakening van registratie en statistiek 

Een registratie is te omschrijven als een informatie-
bestand waarin identificerende gegevens van afzonder-
lijke individuele eenheden in combinatie met andere 
gegevens van deze eenheden worden vastgelegd.' De 
algemene doelstelling van registreren luidt: bij elkaar 
brengen van gegevens over alle eenheden van een 
gespecificeerde (deel)verzameling (het domein) ten 
behoeve van de uitvoering van beheerstaken, bij 
voorbeeld alle inwoners van een gemeente in het 
bevolkingsregister, alle onroerende zaken in het 
kadaster, alle patienten van een huisarts of alle gedeti-
neerden van een gevangenis. Er zijn dus registraties in 
vele soorten en maten. Enkele variabele kenmerk en 
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van registraties zijn in dit verband bijzonder relevant. 
— Typerend voor registraties is dat het gegevensbe-
stand steeds verandert doordat hetzij individuele 
eenheden worden toegevoegd of verwijderd (bij 
voorbeeld door opneming of ontslag van gedeti-
neerden), hetzij kenmerken van de individuele 
eenheden (bij voorbeeld status, nummmer van cel) 
veranderen. Registers verschillen sterk in de mate van 
dynamiek, dat wil zeggen in de frequentie waarmee 
mutaties plaatsvinden in het register. 
— Aanzienlijke variatie is er in de wijze van organisatie 
van de registratie van een domein. Is er sprake van 
een centrale landelijke registratie (bij voorbeeld kente-
kenregistratie) of zijn er vele lokale registraties (bij 
voorbeeld bevolkingsregister)? En in het laatste geval: 
hoe uniform zijn deze registraties? 
— Doelstelling van registraties is vastlegging van de 
gegevens van een volledige verzameling van eenheden 
in het domein, en wel met grote nauwkeurigheid, 
vooral bij de `doelgegevens'. Niettemin bestaat er 
meestal een zekere mate van onvolledigheid dan wel 
van vervuiling in vergelijking tot de feitelijke situatie. 
Dat kan het gevolg zijn van beheer van onvoldoende 
kwaliteit. Maar het kan ook worden veroorzaakt door 
onvermijdelijk systematisch naijlen, bij voorbeeld 
door een lange doorlooptijd van de registratiepro-
cedure. 

Een statistiek geeft een beschrijving van de stand 
van zaken in een bepaald domein of juist van de 
veranderingen daarin op een geaggregeerd niveau (bij 
voorbeeld de procentuele verdeling van gedetineerden 
naar nationaliteit). Wanneer gebruik wordt gemaakt 
van gegevens op individueel niveau is dat alleen een 
tussenstap. 

In vergelijking tot de dynamiek die kenmerkend is 
voor registraties, wordt een statistiek juist gekenmerkt 
door een zekere mate van bevriezing. Voor een statis-
tische beschrijving van de stand van zaken is het 
noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de 
inhoud van de registratie, gerekend naar een bepaalde 
peildatum. Voor een beschrijving van ontwikkelingen 
is het minimaal nodig om de stand van zaken op 
verschillende peildata aan de hand van overeenkom-
stige gegevens te kunnen beschrijven. 

Hoe ontwikkelingen in een domein van een regis- 
tratie kunnen worden beschreven, is sterk afhankelijk 
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van het `niveau' van de beschikbare gegevens uit zo'n 
registratie. Als men beschikt over de geaggregeerde 
gegevens van twee peildata kunnen de veranderingen 
alleen als saldo worden beschreven: het percentage 
Nederlanders is gestegen van a% naar b% of de 
gemiddelde leeftijd is gestegen van x naar y. Wanneer 
men beschikt over gegevens op twee peildata over 
identificeerbare individuele eenheden kan onderscheid 
worden gemaakt tussen degenen die zijn gebleven en 
degenen die zijn vertrokken respectievelijk binnenge- 
komen: hoe is de ontwikkeling in het aandeel 
Nederlanders of in de gemiddelde leeftijd te verklaren. 
Een deel van de ontwikkelingen kan hiermee echter 
nog niet worden beschreven: over degenen die na de 
eerste peildatum binnenkomen en voor de tweede 
peildatum alweer vertrokken zijn, kan alleen icts 
worden gezegd als men gegevens bewaart over de 
mutaties en daarmee een beeld gegeven kan worden 
van alle stromen. En ook hierbij is het onderscheid 
tussen geaggregeerde gegevens en individuele gegevens 
relevant. 

Van geregistreerde eenheden naar statistiek 

In zijn taak om zorg te dragen voor het samen-
stellen van statistieken probeert het CBS de 
beschikbare middelen zo efficient mogelijk in te zetten. 
Het verzamelen van nieuwe informatie over een 
terrein van waarneming, waar soortgelijke gegevens 
over dat terrein in registraties al aanwezig zijn, zal 
meestal (hoewel niet altijd!) verspilling zijn. Daarom 
heeft het CBS dan ook al sinds jaar en dag gegevens 
voor vele statistieken ontleend aan registraties. Niet 
altijd blijkt dat overigens eenvoudig mogelijk. 

De verschillen in de generieke doelstellingen van 
beide vormen van informatiegebruik maken soms een 
grote inspanning van de beheerder van de registratie 
nodig voor het `bevriezen' van de informatie die voor 
de statistiek gewenst is, vooral wanneer het gaat om 
gegevens op individueel niveau. In de praktijk is het 
daarom nog wel eens voorgek omen dat het algemene 
ver weg liggende belang van de statistische 
beschrijving het onderspit moest delven tegen de 
directe, eigen belangen van de registratiebeheerder. Zo 
zijn er meer voorbeelden van verschillen in belangen 
te noemen die samenhangen met het onderscheid 
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tussen het beheer van een registratie en het samen-
stellen van een statistiek (verschillen die om een 
oplossing — of een compromis — vragen). 
— Veranderingen in de wijze van registratie kunnen de 
vergelijkbaarheid en daarmee het statistisch gebruik in 
gevaar brengen. 
— Veranderingen in procedures in het beheer kunnen 
een soortgelijk probleem veroorzaken. 
— Er kunnen verschillen bestaan tussen registratie en 
statistiek ten aanzien van het domein of definities van 
kenmerken van eenheden. 
— Ten behoeve van de statistiek kunnen extra 
kenmerken nodig zijn die niet zonder extra inspanning 
van de registratiebeheerder beschikbaar zijn. 
— Voor de statistiek kunnen identificerende gegevens 
nodig zijn voor beschrijving of analyse van samen-
hangen (vergelijking, correctie of zelfs koppeling), 
terwijl de registratiebeheerder dat vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid problematisch acht. 

Daar staat evenwel tegenover dat statistiek-produ-
centen soms geen problemen hebben, terwijl registra-
tiebeheerders wel problemen ondervinden. Wanneer 
een deel van de gegevens van individuele eenheden 
ontbreekt (bij voorbeeld door kwaliteitsproblemen in 
het beheer), kan dat probleem oplosbaar zijn voor de 
statistiek als er geen systematische verschillen zijn 
tussen de eenheden met en zonder bepaalde 
kenmerken. 

Door vergelijking met gegevens uit andere bronnen 
kan het CBS soms controle uitvoeren op kwaliteit en 
correcties doorvoeren na analyse van de verschillen 
tussen de beschikbare bronnen. 

Een registratie is gericht op volledigheid: over alle 
eenheden in het domein dient informatie beschikbaar 
te zijn. Voor het samenstellen van een statistiek 
daarentegen kan soms worden volstaan met een steek-
proef. Soms kan een combinatie van registratie en 
primaire waarneming (een enquete) het samenstellen 
van statistieken mogelijk maken: de registratie kan 
worden gebruikt als kader voor het trekken van een 
steekproef voor te enqueteren eenheden. Of de regis-
tratie kan bij het samenstellen van de statistiek 
worden gebruikt voor `ophoging' en `bijschattingen', 
ter correctie van non-respons. 

De belangrijkste functies van CBS-statistieken die 
zich baseren op gegevens uit registraties (bij voorbeeld 
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registratie van misdrijven) kunnen in een drietal typen 
worden ondergebracht: 
— een beschrijving te geven van ontwikkelingen in het 
domein van de registratie (geregistreerde criminaliteit); 
— gegevens uit diverse bronnen over hetzelfde domein 
met elkaar te combineren teneinde kwalitatief betere 
beschrijvingen te maken dan wel een betere interpre-
tatie van de afzonderlijke bronnen mogelijk te maken 
(bij voorbeeld combineren van gegevens over geregis-
treerde criminaliteit en over slachtoffers van crimina-
liteit); 
— onderzoeken en eventueel zichtbaar maken van 
samenhangen tussen ontwikkelingen op een breder 
terrein aan de hand van gegevens uit verschillende 
statistieken (bij voorbeeld samenhang tussen crimina- 
liteit en andere maatschappelijke verschijnselen). 

De beschikbaarheid van informatie van het eerste 
type is vanzelfsprekend een candid° sine qua non voor 
de andere typen. Samenstellen en publiceren van 
dergelijke statistieken is dan ook een belangrijk 
onderdeel van de activiteiten van het CBS. Statistische 
informatie van het eerste type kunnen de beheerders 
van registraties overigens vaak ook zelf samenstellen 
en soms gebeurt dat ook. De grotere nadruk die 
tegenwoordig bij het besturen van organisaties wordt 
gelegd op planning and control (bij voorbeeld bij 
verzelfstandiging van onderdelen bij het ministerie van 
Justine) brengt vaak het samenstellen van diverse 
statistische overzichten — veelal voor intern gebruik — 
met zich mee. Voor het beschrijven van ontwikke-
lingen in het domein aan de hand van tijdreeksen 
blijkt het CBS in de praktijk vaak beter geequipeerd, 
omdat vergelijkbaarheid van gegevens traditioneel een 
belangrijk aandachtspunt in de statistiekproduktie is. 

Automatisering en verzameling van gegevens 

Belangrijke veranderingen in de relatie tussen regis-
traties en statististieken zijn teweeggebracht door de 
automatisering van registraties. De genoemde veran- 
deringen zijn vermoedelijk ook een belangrijke 
verklaring voor de groei in het aantal registraties. De 
grotere flexibiliteit die de beheerder van een geauto- 
matiseerde registratie kent in het gebruik van de 
gegevens die zijn opgeslagen, heeft belangrijke 
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voordelen voor registratiehouders en voor gebruikers. 
Onder meer brengt het met zich mee dat ongelijke 
informatiebehoeften van diverse gebruikers (dus ook 
van het CBS) vaak makkelijker met elkaar zijn te 
verzoenen. Het leidt ook vaak tot snellere beschik-
baarheid van gegevens. 

Maar het grootste verschil vormen de sterk 
gegroeide mogelijkheden om met de gegevens van alle 
individuele eenheden te werken: het grootschalig 
combineren van verschillende gegevens van indivi-
duele eenheden (bij voorbeeld via koppeling). In het 
kader van statistisch onderzoek kunnen gegevens uit 
verschillende bestanden zo op individueel niveau met 
elkaar in verband worden gebracht. Informatie over 
veranderingen in het domein tussen twee tijdstippen 
worden op individueel niveau bekend wanneer men 
registratiebestanden van twee peildata met elkaar 
vergelijkt. Daarvoor behoeven overigens niet per se 
identificerende gegevens (zoals naam, adres, 
enzovoort) beschikbaar te zijn. Voldoende is wanneer 
er een uniek gegeven — of een combinatie van 
gegevens — is waaraan individuele eenheden kunnen 
worden herkend. 

Na automatisering van een registratie kan de infor-
matielevering ten behoeve van de statistiek diverse 
vormen aannemen. Vrijwel alle variaties komen voor 
in de relaties tussen het CBS en zijn berichtgevers. 
Verder kan de graad van automatisering van de regis-
tratie zelf verschillen; los daarvan kan de feitelijke 
berichtgeving in elektronische vorm geschieden dan 
wel op papier. 

Daarnaast is het belangrijk onderscheid te maken 
tussen levering van gegevens in geaggregeerde vorm 
en levering op recordniveau, dat wil zeggen op het 
niveau van individuele gegevens. Zowel voor bericht-
gever als CBS blijkt levering van gegevens van dat 
laatste type minder belastend en aanmerkelijk 
flexibeler voor beide partijen. (Overigens, bij de 
uitwisseling gegevens over personen of huishoudens 
worden in het algemeen geen naam en adresgegevens 
geleverd). 

Op het terrein van de statistieken van rechtsbe-
scherming en veiligheid heeft sinds een aantal jaren 
een aanzienlijke verschuiving naar elektronische 
berichtgeving plaatsgevonden: het aandeel van 
gegevens-leveringen in geaggregeerde vorm via 
papieren vragenlijsten is sterk gedaald, terwijl het 
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aandeel van de geautomatiseerde berichtgeving op 
recordniveau fors is gestegen. 

Wel moet worden gewezen op een extra complicatie 
bij deze veranderingen in de vormen van bericht-
geving. Vele statistieken hebben te maken met comb i-
naties van informatiedragers in de berichtgeving. Een 
belangrijke oorzaak is dat niet alle berichtgevers in 
dezelfde mate of op dezelfde wijze zijn geautomati- 
seerd. Algemeen geldt wel de regel: hoe groter de 
informatiestroom hoe eerder en hoe meer geautomati-
seerd. In de wijze van uitvoering van de automati-
sering van de berichtgeving bestaan vele varianten. 
Het is bier niet de plaats deze varianten nader te 
specificeren. Maar het moge duidelijk zijn dat bij de 
voorbereidingen van veranderingen in de wijze van 
levering van gegevens hierover duidelijke werkaf-
spraken nodig zijn. 

Registratie en statistiek: de baten en de lasten 

Voor de uitvoering van de CBS-taak om de samen-
leving (praktijk, beleid en wetenschap) een statistische 
spiegel voor te houden, is het verzamelen van 
gegevens een noodzakelijke voorwaarde. Dat leidt in 
elk geval tot enige belasting van de samenleving. 
Gezien deze belasting kunnen de voor-'en nadelen van 
het gebruik van registraties voor de statistiek worden 
afgewogen tegen andere vormen van gegevensverza-
meling. Enkele voor- en nadelen worden hier 
genoemd. 

Een van de belangrijkste generieke voordelen vormt 
het feit dat degenen die de gegevens ten behoeve van 
de registratie hebben verschaft, niet nogmaals op 
verzoek van het CBS dezelfde gegevens behoeven te 
leveren. Echter, sommigen achten de geringere feite-
lijke invloed op de levering van persoonlijke gegevens 
aan het CBS een bezwaar. Voor de registratiehouder 
daarentegen vormt het gebruik van de gegevens in 
statistieken — naast het vaak prettige idee dat de resul-
taten van de inspanningen ook nog anderszins nuttig 
gemaakt worden — een mogelijkheid om meer kennis 
te verkrijgen over het eigen domein: hetzij door verge-
lijking van de uitkomsten over het eigen domein met 
die over het totaal van alle overeenkomstige regis-
traties, hetzij doordat in de statistiek combinatie van 
gegevens over het eigen domein met gegevens uit 
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andere bronnen plaatsvindt. Een nadeel is het feit dat 
de levering van gegevens een soms aanzienlijk extra 
capaciteitsbeslag met zich meebrengt. 

Voor het CBS en zijn gebruikers is het een 
belangrijk voordeel dat meestal aanzienlijk minder 
investeringen voor gegevensverzameling noodzakelijk 
zijn. Bovendien bedraagt de `respons' van de geregis-
treerde eenheden vrijwel 100%. Een prijs daarvoor is 
minder flexibiliteit in vergelijking tot een eigen 
enquete. Dat geldt voor de aard van de informatie, 
voor de beschikbaarheid van de informatie alsook 
voor de actualiteit ervan. Overigens gaat deze verge-
lijking met eigen enquetes niet altijd op omdat voor 
de informatie vaak geen alternatieve bronnen bestaan. 

Door de voortgeschreden automatisering van regis-
traties is niet de aard maar wel het gewicht van de 
baten en lasten anders geworden. De voor- en nadelen 
die werden genoemd gelden voor de oorspronkelijke 
informatieverschaffers in versterkte mate, met name 
door het grotere aantal registraties en door de grotere 
hoeveelheid informatie die deze registraties bevatten. 
Voor de registratiebeheerders bestaat het voordeel van 
meer inzicht nog we!, maar dat inzicht is in diverse 
gevallen aanzienlijk minder groot omdat men de 
beschikking heeft over andere, op vergelijking gerichte 
informatie-overzichten, bij voorbeeld in het kader van 
planning and control. 

Gelukkig staat daar tegenover dat hulpmiddelen die 
de beheerder van een geautomatiseerde registratie ter 
beschikking staan, het extra capaciteitsbeslag van 
CBS-vragen vaak ook substantieel verminderen. Het 
blijkt vaak belangrijk te zijn dat tijdens een voorberei-
dende fase van ontwikkeling van die hulpmiddelen zo 
concreet mogelijk overleg plaatsvindt over de wensen 
van gebruikers zoals het CBS. Voor het CBS is door 
de automatisering de verhouding tussen de hoeveel-
heid gegevens die voor de statistiek beschikbaar komt 
en de daarvoor benodigde inspanningen gunstiger 
geworden. Daarvan profiteren ook de gebruikers van 
het CBS. Een minpunt voor het CBS is dat de 
aansluiting op de eigen gegevensverzameling 
gebrekkig blijft, onder meer omdat in de directe 
gegevensverzameling (via bij voorbeeld enquetering) 
door automatisering vooruitgang is geboekt. 

Voor de statistische beschrijving van de stand van 
zaken op een deelterrein van de samenleving is het 
maatschappelijk gesproken efficient zo goed mogelijk 
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Noten 

gebruik te maken van de rijke schat aan gegevens die 
in registraties voorhanden is. Automatisering van 
registraties biedt vaak uitgelezen kansen voor vermin-
dering van de belasting van berichtgevers. Het CBS is 
een ervaren gebruiker die graag mee wil denken over 
een efficient(er) gebruik van registraties voor statis-
tische toepassingen. Overleg in een vroeg stadium 
biedt de beste mogelijkheden voor een optimaal 
gebruik van registraties voor de statistiek. 

' Kamerstukken II, 23 576, nr. 2. 
Overigens beperken de taken 

van de CCS zich niet tot het CBS: 
haar adviserende taken betreffen 
de statistische informatievoor-
ziening van de gehele rijks-
overheid (zie Kamerstukken II, 
23.576, nr. 2). 
3  De grens tussen administratie en 
rcgistratie is moeilijk te aan te 
geven. Bij administrztties ligt het 
accent van het gebruiksdoel meer 
op het beheer van organisato-
rische processen, terwiff bij regis-
trades het accent meer ligt op de 
(veelal tijdelijke) archivering van 
de gegevens over de individucle 
eenheden. 
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Summaries 

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is 
published nine times a year by the Research and 
documentation Centre of the Dutch Ministry of 
Justice in cooperation with the publishing house 
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central 
theme connected with criminal law, criminal policy 
and criminology. The section Summaries contains 
abstracts of the internationally most relevant articles 
of each issue. The central theme of this issue (vol. 20, 
no. 5, 1994) is The use and risks of person registration. 

The significance of the Registration Chamber 
B. Crouwers and P. C. Ippel 
In the seventies and eighties the value of privacy 

and individual autonomy was unquestioned. In recent 
years, however, various measures taken to protect 
privacy were subjected to severe criticism as they were 
considered to frustrate efficient public administration 
and the fight against fraud and crime. Society has 
become very complex and the registration and distri-
bution of numerous data on individual citizens seems 
to be a necessary condition for properly administering 
society. When privacy of citizens is put under this 
pressure, it is important to realise that the right to 
privacy is established in several international treaties, 
that it is ultimately based on values that are funda-
mental to a democratic society and that every infrin-
gement needs justification. The Dutch Registration 
Chamber will operate as a countervailing power, as a 
watchdog that will bark loudly whenever necessary. 

Matching computers 
A. Mosshammer and E. Houtepen 
Privacy is an important area of public policy. The 

national government is, however, also faced with 
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widespread concern about tax evasion and tax 
avoidance, coupled with concerns about the extent of 
welfare fraud and crime. At the same time the 
national government is moving towards the use of 
computers. Computerization allows the storage of 
large amounts of information in a small physical 
space. The national government is rapidly moving 
towards using information systems for unintended 
purposes. The information stored in one system may 
be matched with files held by other government 
departments. Linkages between the systems — for 
instance by using a unique number assigned to each 
member of the population — are created in order to 
enable the information to be shared and used 
effectively. Linkage makes it possible to determine 
whether someone who has a job, at the same time 
receives financial support from a welfare office. Tax 
cheats, crime and welfare defrauders can be weeded 
out. This paper argues that linking computerfiles can 
be harmful to privacy, to legal principles, and that the 
supposed benefits are not certain. In other words, the 
means overshoot the mark. 

High tech, low touch 
L. de la Combe and .11 M. Wesseldijk 
The administration of Dutch social security is 

spread over a large number of organisations. 
Furthermore, the Dutch social security system is 
strongly focused on specific target groups, social 
forms and individuals. This policy demands incre-
asingly detailed information in order to ensure that 
the available resources are allocated as required. 
Systematic information exchange between social 
security administrations is crucial to ensure that social 
security services are in fact applied for the purposes 
for which they are intended. This need for infor-
mation exchange can partly be met through the so-
called Insured Parties Administration (VZA) system. 
The VZA allows social security administrations to 
electronically determine the relationship between a 
person and social security, using a unique tax and 
social security number. A reference index allows 
identification of the registration of persons in different 
systems and the detection of illegal duplications. In 
this article, some practical aspects regarding the 
exchange of social security data are discussed. The 
authors state that legal, organisational and technical 
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problems have to be solved to ensure the reliability 
and effectiveness of data exchange. In the authors' 
view, systematic data exchange must not be aimed at 
combating social security fraud only. It can and 
should also be applied in a less repressive and more 
'client-friendly' way. 

Ethnic registration and affirmative action 
J.J.M. den Exter 
One of the cornerstones of Dutch minorities policy 

is to combat arrears and promote equal opportunities 
for ethnic minority groups in the labour market, 
education and housing. To carry out policies aimed at 
'proportional representation or share', it is necessary 
not only to identify 'target groups' but also to find 
adequate tools to measure (dis)proportionality. in this 
article a description is given of recent developments in 
the field of identification of members of minority 
groups and registration of ethnic data. Since the vast 
majority of ethnic minority groups in the Netherlands 
has immigrated over the last few decades, the criterion 
'country of birth' — not only of the person concerned 
but also the country of birth of his/her mother and/or 
his/her father — has become the major criterion for 
identification. The possibility to register other ethnic 
data (nationality, self-identification) for the purpose 
of affirmative action has been legally restricted since 
1993. Although one should support the use of the 
'country of birth'-criterion in general, the author 
argues that the abovementioned legal restriction 
should be lifted. The restriction is unnecessary and 
counterproductive, since it threatens the 'target group-
position' of several minority groups, such as the 
Moluccans, which cannot be identified by the 'country 
of birth' criterion. 

Central person registration in Denmark 
A. S. Junge 
The discussion on whether a centralized or decen-

tralized system of person registration should be intro-
duced has been a hot item in Dutch politics in the last 
two decades. The main arguments against a centra-
lized system are, firstly, that central registration 
concentrates power at the central government level 
and, secondly, that a centralized system threatens the 
privacy of citizens. However, the experiences of 
Denmark with a centralized registration system during 
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the last 25 years show that the practice of centralized 
registration is not as frightening as is sometimes 
thought. The system is not as centralized as is 
suggested, and the government is bound by its own 
legislation. The privacy of the individual is protected 
by law and by rules laid down by the (decentral) 
official registering bodies. For Holland, the Danish 
model could be an example for organizing its person 
registration system. Holland can learn from both 
positive and negative Danish experiences. The Danish 
centralized model should not just be exposed as a 
dangerous Big Brother, but also as an example of 
how a centralized system can be useful to citizens as 
well as the government. 

Registration as sources of statistical information 
J. Oudhof 
Registrations have always been important sources 

for the production of statistical information by 
Statistics Netherlands (CBS). Some specific characte-
ristics of statistical descriptions of a collection of units 
— in contrast to the administrative use of data on 
these units — make it necessary to consider carefully 
the methods for data extraction from the registration. 
The use of registrations as sources of statistics is very 
effective in reducing the response burden in society. 
Somewhat less flexibility in the specification of needed 
data is almost always a rather low price to pay for 
100% response with hardly any collection effort. The 
fast growing tendency of electronic data delivery from 
registrations on behalf of statistics will have advan-
tages with respect to flexibility and timeliness. 
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Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen 
bij de documentatie-afdeling van 
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. 
Tijdschriftartikelen kunnen in 
beperkte mate tegen vergoeding 
gekopieerd en toegezonden worden. 
In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling documen-
tatie van het WODC, Postbus 
20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel.: 070-370 65 53 (C.J. van 
Netburg), 070-370 66 56 
(mr. E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Literatuuroverzicht 

Algemeen 

1 
Bavel, C.J. van, R.P.G.L.M. 
Verbunt 
Advocaat en telefoontap; 
schending van onschendbaarheid 
Delikt en delinkwent, 24e jrg., 
nr. 3, 1994, pp. 228-247 

Op 29 juli 1993 liet de Hoge Raad 
een arrest van het Hof Den Bosch 
in stand, waarin door het Hof 
was besloten dat de telefoonaan-
sluiting van een verdachte 
advocaat mag worden afgetapt. 
In het onderhavige artikel wordt 
op het belang van dit arrest voor 
de advocatuur ingegaan, waarbij 
tevens aandacht wordt 
geschonken aan de veranderde 
instelling van justitie en de 
wetgever ten aanzien van de 
advocaat als beroepsgeheim-
houder. In aansluiting daarop 
worden voorstellen gedaan om 
het beroepsgeheim van een 
(verdachte) advocaat bij de 
toepassing van dwangmiddelen zo 
goed mogelijk tegen inbreuken te 
beschermen. Volgens de auteurs is 
het voorlopig aan de praktijk om 
te voorzien in zo'n adequate 
bescherming. Het voortouw zal 
daarbij moeten worden genomen 
door de Orde. Zij hopen dat de 
hier aan de orde gestelde proble-
matiek de wetgever daadwerkelijk 
tot zorg zal zijn en dat het 
verschoningsrecht van de 
advocatuur en de vrijwaring in 
dat verband ten aanzien van de 
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toepassing van bepaalde dwang-
middelen niet opgeofferd zal 
worden aan het politieke 
Leitmotiv de bestrijding van de 
toegenomen (zware) criminaliteit'. 

2 
Horejsi, C., C. Garthwait e.a. 
A survey of threats and violence 
directed against child protection 
workers in a rural state 
Child welfare, 73e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 173-179 

Steeds vaker zijn maatschappelijk 
werkers in tal van instellingen 
doel van bedreigingen en geweld. 
Medewerkers bij de kinderbe-
scherming in het bijzonder. De 
auteurs onderzochten, in een 
landelijke streek van de VS, dit 
probleem. In maart 1993 zonden 
zij een vragenlijst naar 267 
maatschappelijk werkers en 
hoolden werkzaam bij de 
Montana Department of Family 
Services (DFS). Bijna 80% 
reageerde. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat bedrei-
gingen en geweld gericht tegen 
maatschappelijk werkers bij de 
kinderbescherming een buiten-
gewoon normaal verschijnsel zijn 
en dat Cr veelvuldig tegen hen 
gevloekt en gescholden wordt. De 
gegevens werden gedocumenteerd 
en de auteurs geven op basis 
hiervan een tiental bruikbare 
suggesties en aanbevelingen voor 
de Baden van de 
Kinderbescherming. 
Met literatuuropgave. 

3 
Jolin, A. 
On the backs of working prosti-
tutes; feminist theory and prosti-
tution policy 
Crime and delinquency, 40e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 69-83 

De auteur ziet prostitutie als 
uitvloeisel van de institutionali-
sering van een dubbele seksuele 
moraal in de westerse cultuur. 
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Mannen willen promisculteit voor 
zichzelf en leggen vrouwen 
kuisheid op. Omdat deze combi-
natie eigenlijk onmogelijk is, 
hebben mannen de prostitutie 
gecreeerd. Pas in het midden van 
de I9e eeuw wordt prostitutie in 
verband gebracht met seksc-
ongelijkheid en met kuisheid als 
norm voor vrouwelijke seksu-
aliteit. Vanaf dal moment 
mengden ook vrouwen zich in het 
debat over prostitutie. Tussen 
vrouwen ontstond een controverse 
over prostitutie die tot op heden 
is blijven bestaan. Sommigen 
pleitten voor afschaffing om 
zodoende de manlijke promis-
culteit te bestrijden en zagen 
prostitutie als symptoom van 
ongelijkheid, anderen pleitten 
voor handhaving omdat prosti-
tutie uitdrukking gaf aan de 
vrouwelijke seksualiteit buiten het 
huwelijk en zagen prostitutie als 
de belichaming van gelijkheid. 
Ook in de huidige feministische 
discussie bestaan twee kampen. In 
het ene wordt prostitutie gezien in 
het kader van het recht op vrije 
seksuele expressie en in het andere 
in het kader van het recht te 
worden beschermd tegen de 
seksuele uitbuiting door mannen. 
Tegenwoordig heeft de argumen-
tatie primair betrekking op 
'ongelijkheid' en niet meer zo 
sterk op 'kuisheid' en 'promis-
cuiteir. Volgens het eerste 
standpunt is prostitutie een 
kwestie van vrije keuze van 
vrouwen en volgens het tweede 
standpunt is prostitutie een vorm 
van geinstitutionaliseerde seksuele 
ongelijkheid en is, in een wereld 
van manlijke overheersing, een 
vrije keuze voor vrouwen illusoir. 
Volgens beide standpunten moet 
prostitutie worden gedecriminali-
seerd. De auteur pleit voor een 
synthese van beide standpunten 
om zodoende de schade voor 
vrouwen die werken als prostituee 



zoveel mogelijk te beperken. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 

4 
Blomberg, T., K. Lucken 
Stacking the deck by piling up 
sanctions; is intermediate 
punishment destined to fail? 
The Howard journal of 
criminal justice, 33e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 62-80 

In Engeland, Wales en de 
Verenigde Staten •neemt, sinds het 
begin van de jaren negentig, een 
belangrijke hervormingsstrategie 
m.b.t. misdaadbestrijding een 
hoge vlucht. Deze is gericht op 
het verkleinen van de gevangenis-
populatie. Dit beleid wordt 
respectievelijk aangeduid als alter-
natief straffen of het opleggen van 
alternatieve sancties. Het werd 
hoofdzakelijk ontwikkeld om een 
alternatief te kunnen bieden voor 
de traditionele proeftijd aan de 
ene en gevangenisstraf aan de 
andere kant. In beide landen 
streeft men ernaar het schaarse 
cellenaanbod te reserveren voor 
zware criminelen, door de minder 
zware wetsovertreders verschil-
lende sancties voor te leggen, 
welke uitgevoerd kunnen worden 
binnen de maatschappij. De 
auteurs noemen de meest belang-
rijke operationele kenmerken van 
het beleid dat in Florida werd 
ingevoerd. Zij gaan speciaal in op 
het gegeven dat de betrokken 
wetsovertreders vaak geconfron-
teerd worden met een `opeensta-
peling van sancties'. Verschillende 
visies bij verschillende uitvoerende 
instanties, daarmee samenhan-
gende besluitvorming en resul-
taten van het programma worden 
beschouwd in relatie tot deze 
`opeenstapeling van sancties'. De 
auteurs concluderen dat een 
dergelijk beleid er in sommige 

gevallen toe leidt dat mensen 
uiteindelijk toch in de gevangenis 
terecht komen, omdat ze niet 
kunnen voldoen aan de eisen die 
aan hen gesteld worden binnen de 
diverse programma's waaraan zij 
deel moeten nemen. Deze bevin-
dingen maken aanpassing van het 
voorgestane beleid noodzakelijk. 
Met literatuuropgave. 

5 
Easteal, P. 
Sentencing those who kill their 
sexual intimates; an Australian 
study 
International journal of the 
sociology of law, 21e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 189-218 

Is de factor geslacht van invloed 
op de straffen die rechters 
opleggen aan personen die hun 
partner vermoorden? Om deze 
vraag te beantwoorden werden 
110 gevallen van partnermoord 
bestudeerd die zich in een periode 
van drie jaar hadden voorgedaan 
in de staten New South Wales en 
Victoria. Tevens werd met deze 
studie beoogd de overwegingen 
bloot te leggen die van invloed 
waren op de strafoplegging in 56 
gevallen van partnermoord, om 
zo te achterhalen welke factoren 
een strafverminderende en welke 
juist een strafverzwarende invloed 
hadden. Wat zeggen de waarne-
mingen over de opvattingen van 
rechters over rollenpatronen? Hoe 
denken de rechters over geweld 
binnen het gezin en de betekenis 
daarvan voor de moord? Wat is 
er waar van de veronderstelling 
dat rechters er moeite mee hebben 
om de handelwijze van de 
mishandelde vrouw als zelfverde-
diging te bestempelen, omdat 
kennis over wat redelijk is voor 
een slachtoffer van mishandeling 
niet geacht wordt tot de weten-
schap van de gemiddelde jurist te 
behoren? De resultaten van het 
onderzoek laten volgens de auteur 
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zien dat veel beslissingen van 
rechters voortkomen uit seksis-
tische opvattingen over man-
vrouw relaties en een gering 
inzicht in de betekenis van geweId 
binnen een seksuele relatie. 
Met literatuuropgave. 

6 
Hayez, J.Y., D. Vandermeersch 
La parole de l'enfant ince a celle 
de l'adulte; l'audition et la 
confrontation des in incurs d'age 
victimes d'abus saute& 
Revue de droit penal et de 
criminologie, 74e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 52-80 

Het vaststellen van de feiten is de 
eerste zorg van de rechter bij het 
doornemen van een zedenzaak 
waarbij minderjarigen zijn 
betrokken. Deze taak, waarbij 
vermoedens zekerheid moeten 
worden, is geen sinecure. 
Verplicht om de schuld van de 
dader vast te stellen, is de rechter 
vaak gedwongen versneld te werk 
te gaan bij zijn talloze verplich-
tingen om te trachten de echtheid 
van de feiten te verifieren. Het 
horen van het slachtoffer is 
cruciaal voor het verkrijgen van 
het bewijs bij seksueel misbruik. 
De ervaring leert dat de geloof-
waardigheid van een minderjarige 
in deze gevallen evenzeer een 
functie is van de inhoud van zijn 
verklaring als van de manier 
waarop zij wordt afgenomen. De 
verklaring van een kind moet dan 
ook worden afgenomen onder de 
best mogelijke omstandigheden en 
het proces-verbaal moet met de 
grootst mogelijke helderheid 
worden opgemaakt. Vraagtekens 
kunnen worden gezet bij de 
huidige organisatorische condities 
van de ondervragingen en bij de 
vorming van de ondervragers. De 
auteurs concluderen ten slotte 
dat, zonder uitzondering, iedere 
directe confrontatie tussen de 
minderjarige en degene die hem 
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heeft misbruikt in het justitiele 
kader dient te worden vermeden, 
temeer daar er andere middelen 
zijn om de gcloofwaardigheid van 
de verklaringen van het kind te 
controleren. 

7 
Heinrich, J.P. 
Doelstellingen van alternutieve 
saneties in de jaren negentig 
Sancties, nr. I, 1994, pp. 29-40 

Nu wij in Nederland ruim tien 
jaar ervaring hebben met de 
tcnuitvoerlegging van alternatieve 
sancties is de vraag gerecht-
vaardigd in welke richting nicuw 
beleid hieromtrent moet worden 
ontwikkeld. Moeten alternatieve 
sancties worden beschouwd als 
een geheel nieuw soort strafrech-
telijke reacties, of moet de inhoud 
van het woord Ialternatieve' 
(althans voorlopig) beperkt 
blijven, tot een alternatief voor 
korte vrijheidsstraf? Het strew-
rakter hoeft geen afbreuk te doen 
aan de ontegenzeggelijke 
voordelen van alternatieve 
sancties: ze zijn relatief goedkoop 
en vergroten de mogelijkheden tot 
resocialisatie van de justitiabele. 
Binnen de door het strafkarakter 
bepaalde kaders kunnen pedago-
gische elementen worden 
ingebouwd. De auteur denkt dat 
het mogelijk is een werkbaar 
compromis te vinden in 
zelfstandig bestaande alternatieve 
straffen, waarbij zowel de 
genoemde voordelen van het 
(behoud van het) strafkarakter, 
alsmede de voordelen voort-
vloeiend uit het niet hoeven 
ondergaan van detentie en 
pedagogische elementen tot hun 
recht kunnen komen. 
Met literatuuropgave. 



8 
Henham, R. 
The European context of 
sentencing violent offenders 
International journal of the 
sociology of law, 21e jrg., nr. 3, 
1993, pp. 265-280 

De wijze waarop men in 
Engeland plegers van geweldde-
licten straft is, zeker in verge-
lijking met andere Europese 
landen, nogal gebrekkig. Zo is er 
geen sprake van een specifiek 
strafbeleid dat gebaseerd is op 
algemeen geaccepteerde doelen. 
Het criterium van de verdiende 
straf, dat beschreven is in de 
White paper (1990) en opgesomd 
in de Criminal Justice Act (1991) 
geldt voor alle delicten en maakt 
niet duidelijk hoe door een 
afweging tussen de aangerichte 
schade en de schuld van de dader 
tot een rechtvaardige straf 
gekomen kan worden in een 
geweldzaak. De huidige wetgeving 
maakt bovendien niet duidelijk 
welke delicten in de categorie 
lichte vergrijpen en welke in de 
categorie zware vergrijpen vallen. 
Dit is echter wel noodzakelijk om 
een zekere uniformiteit te 
bereiken in de wijze waarop op de 
te onderscheiden vormen van 
geweld gereageerd wordt. Het 
Engelse systeem is gebaseerd op 
een overmatig vertrouwen in het 
rechterlijk strafbeleid en de 
subjectieve beoordeling van een 
zaak door de rechter. Dit is een 
welbewuste strategie die de 
behoefte aan consistentie in het 
straftoemetingsbeleid inzake 
gewelddelicten voor de nabije 
toekomst in handen van de 
rechterlijke macht laat. 
Met literatuuropgave. 

9 
Jensen, E.L., L.K. Metsger 
A test of the deterrent effect of 
legislative waiver on violect 
juvenile crime 
Crime and delinquency, 40e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 96-104 

Sinds het midden van de jaren 
zeventig beweegt het jeugdrechts-
systeem in de VS zich meer en 
meer in de richting van het rechts-
systeem dat op volwassenen 
wordt toegepast. Het is het gevolg 
van een aantal uitdagingen aan 
het adres van de kinderrechter. 
Een van de factoren die heeft 
bijgedragen aan de wijdverbreide 
kritieken, was de toenemende 
jeugdcriminaliteit in de jaren 
zestig en zeventig. Een ander 
uitdaging aan het adres van de 
kinderrechter was de `niets werkt' 
ideologie. De automatische 
overgang van jeugdige verdachten 
van zware misdrijven naar het 
volwassenenrecht is in toene-
mende mate een voor de hand 
liggend alternatief in een aantal 
staten in de afgelopen decennia. 
Afschrikking is een van de 
argumenten voor deze toename 
van afwijken van het rech ts-
systeem. Het artikel behandelt het 
afschrikwekkend effect van de in 
1981 totstandgekomen Idaho-wet. 
Analyses van arrestatiegegevens 
gaven aan dat deze wet geen 
vermindering gaf van geweld-
dadige jeugdcriminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

10 
Tak, P.J.P., G.A. Eikema 
Hommes 
Le test ADN et la procedure 
penale en Europe 
Revue de science criminelle et 
de droit penal compare, nr. 4, 
1993, pp. 679-693 

Doel van dit artikel is een beeld 
te krijgen van reeds bestaande 
Europese wetgeving ten aanzien 
van DNA-testen als onderzoek in 

Literatuuroverzicht 	 103 



corpore in de strafrechtelijke 
context. Allereerst worden de 
DNA-onderzoeksmethode en de 
aanwending hiervan besproken. 
Daarna worden de juridische 
bezwaren tegen deze methode om 
de waarheid tc achterhalen en de 
keuzemogelijkheden van de 
wetgever, voor het geval de 
betreffende persoon geen 
toestemming tot het onderzoek 
verleent, onder de loep genomen. 
Na bespreking van enige buiten-
landse systemen wordt het 
Nederlandse wetsontwerp, het 
cerste model dat is afgestcmd op 
dit specilieke strafrechtelijke 
dwangmiddel, gepresentcerd. De 
auteurs pleiten voor strikte 
garanties wat de technische 
aspecten van het DNA-onderzoek 
betreft. Zij kunnen niet genoeg 
betogen. dat dit onderzoek op de 
meest zorgvuldige manier en in 
een strikt kader dient te 
geschieden. De oppositie tegen 
aanneming van de methode in de 
strafrechtelijke procedure wordt 
door de auteurs beschouwd als 
een humane en natuurlijke, doch 
ongefundeerde, reactie tegen 
geavanceerde technieken. Naar 
bun mening diencn, in geval van 
ernstige delicten en gefundeerde 
verdenkingen, de belangen van de 
gemeenschap in het algemeen en 
het slachtoffer in het bijzonder te 
prevaleren boven de bescherming 
van de rcchten van de verdachtc. 

Criminologie 

I I 
Farrington, D.P., D.J. West 
Criminal, penal and life histories 
of chronic oVenders,-  risk and 
protective factors and early 
idenliWeation 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 4, 1993, pp. 
492-523 

Verslag wordt gedaan van een 
prospectief longitudinaal 
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onderzoek onder 411 jongens. 
afkomstig uit een arbeiderswijk in 
Londen, die zijn gevolgd van hun 
8e tot bun 32e jaar. Tot de leeftijd 
van 32 jaar werden 153 mannen 
veroordeeld voor 683 delicten. 
Slechts 24 van hen (5,8% van de 
steekproef) waren verantwoor-
delijk voor de helft van alle 
geregistreerde delicten. Dcze 24, 
die elk tenminste negen delicten 
hebben begaan, worden 
aangeduid als chronische delin-
quenten'. Zij pleegden gemiddeld 
vijf keer zoveel delicten als de 
niet-chronische delinquenten, 
maar Cr was geen verschil in de 
ernst van de door beide groepen 
gepleegde delicten. De gemiddelde 
leeftijd waarop delicten werden 
gepleegd, was voor beide groepen 
19,5 jaar. De pick in de delictfre-
quentie lag tussen 17 en 20 jaar. 
Van de 24 chronische delin-
quenten lijken Cr 10 te zijn 
gestopt met delinquent gedrag. 
Het delinquentiepatroon duidt 
meer op verscheidenheid dan op 
specialisatie. Bijna alle chronische 
delinquenten (21) werdcn ooit tot 
een vrijheidsstraf veroordeeld. De 
opgelegde straf houdt weinig 
verband met de ernst van het 
delict of eerdere veroordelingen. 
Het delinquente gedrag verergert 
na de eerste veroordeling. De 
delinquenten denken hier zelf 
anders over. Zestig procent meent 
dat de eerste veroordeling geen 
effect op hen heeft gehad en 32')/0 
meent dat hun neiging tot delin-
quentie afnam. De chronische 
delinquenten verschillen in alle 
fasen van hun !even van de niet-
chronische en de niet-delin-
quenten. Zij hebben ecn minder 
stabiel arbeidsverleden, zijn 
gewelddadig tegen hun echtge-
notes, vechten, drinken buiten-
sporig veel en gebruiken drugs. 
De beste voorspellers van 
chronische delinquentie op 8- tot 
I 0-jarige leeftijd zijn lastig gedrag, 



lef, een delinquente broer of zus, 
een ouder die veroordeeld is, een 
laag gezinsinkomen, slechte 
prestaties op de basisschool en 
een slecht concentratievermogen. 
Zij die op 10-jarige leeftijd wel 
konden worden voorspeld als 
chronisch delinquent, maar nooit 
wegens delinquent gedrag werden 
veroordeeld, hadden weinig 
vrienden en waren schuw of 
teruggetrokken. Toch leidden ook 
zij op 32-jarige leeftijd een weinig 
succesvol leven. Daarom zou het 
niet verkeerd zijn geweest bij alle 
als chronisch delinquent 
voorspelde jongens op 10-jarige 
leeftijd te hebben gentervenieerd. 
De beste preventiemethoden zijn 
ondersteuning van de ouders bij 
de opvoeding en bijscholing. 
Met literatuuropgave. 

12 
Gresswell, D.M., C.R. HoIlin 
Multiple murder; a review 
The British journal of crimi- 
nology, 34e jrg., nr. 1, 1994, pp. 
1-14 

Er zijn veel verschillende vormen 
van meervoudige moord. Er is 
naar dit verschijnsel weinig syste-
matisch onderzoek gedaan. 
Algemeen wordt er in de 
literatuur van uit gegaan dat de 
drie belangrijkste vormen zijn: 
massamoorden, moorden uit 
razernij, en seriemoorden. Wil 
men een definitie vaststellen, dan 
is het beter om niet alleen te 
focussen op daders, maar ook 
situationele en toevallige factoren 
in ogenschouw te nemen. De 
voorkeur verdienen typologieen 
die aandacht schenken aan de 
interacties tussen 6.der, 
slachtoffers en omgeving. De 
meeste cijfers over meervoudige 
moorden geven een onder-
schatting van de mate waarin het 
zich voordoet. Motivationele 
verklaringen die enerzijds 
refereren aan ervaringen in de 

kindertijd, zijn volgens de auteurs 
niet altijd even adequaat. Van 
groot belang vinden de auteurs 
inzichtvorming in de vraag hoe 
een gebeurtenis anti-sociaal 
gedrag kan opwekken. Tot slot 
wijzen zij drie gebieden aan voor 
verder onderzoek. Het betreft het 
ontwikkelen van: politionele 
opsporingsmethoden; effectieve 
behandelingsmethoden voor de 
dader; technieken ter herkenning 
van risicofactoren in gedetineerde 
en klinische populaties. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

13 
Frisching, A. de 
The maintenance of security and 
control in prisons, including links 
with society 
Penological information 
bulletin, nr. 17, 1992, pp. 4-9 

De auteur betoogt dat, anders 
dan men zou verwachten, de 
veiligheid en controle binnen de 
gevangenis kunnen toenemen 
wanneer de gevangenen meer in 
aanraking komen met het gevan-
genispersoneel en met de samen-
leving. Gevangenissen zijn tradi-
tioneel totale instituties: naar 
binnen gericht en gepreoccupeerd 
met hun eigen interne processen, 
waarbij de rol van alle betrok-
kenen sterk wordt beperkt. Dit 
heeft een schadelijke, depersonali-
serende uitwerking op zowel 
gevangenen als personeel. 
Aanvankelijk werden veiligheid en 
controle gewaarborgd door 
fysieke isolatie die ook werd 
geacht bij te dragen aan de inner-
lijke hervorming van de 
gevangene. Daarna werd gelei-
delijk een strenge vorm van 
gemeenschapsleven ingevoerd. 
Met de introductie van het 
resocialisatieconcept, ontstond 
spanning tussen de verschillende 
doelen van de gevangenisstraf: 
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veiligheid, controle en resociali-
satie. Het personeel moest 
verschillende rollen spelen 
tegenover de gevangenen, het 
werd uitgebreid met behandelings-
specialisten en gevangenen werden 
mondiger. Dit ging ten koste van 
het traditionele systeem van 
veiligheid en controle, waardoor 
het vertrouwen van overheid en 
burger werd aangetast, wat weer 
kon leiden tot een verwijding van 
de kloof tussen gevangenen 
enerzijds en personeel en samen-
!eying anderzijds. Het gevaar 
bestaat dat men zich gaat wenden 
tot moderne fysieke middelen om 
de veiligheid en controle te 
waarborgen. De auteur pleit 
ervoor veiligheid en controle te 
baseren op openheid en indivi-
duele relaties van wederzijds 
vertrouwen en respect. Daarvoor 
moeten de waardigheid en waarde 
van elk individu worden erkend, 
of deze zich nu buiten of binnen 
de gevangenis bevindt en of hij nu 
behoort tot de gevangenen of het 
personeel. De gevangenbewaarder 
moet veiligheid, controle, zorg en 
gerechtigheid integreren, ideaal 
gesproken binnen een structuur 
van kleine, autonome eenheden. 
Binnen zo'n eenheid moet de 
gevangenen keuze en verantwoor-
delijkheid worden gelaten. 
Met literatuuropgave. 

14 
Kaminski, M.M., D.C. Gibbons 
Prison subculture in Poland 
Crime and delinquency, 40e 
jrg., nr. 1,1994, pp. 105-119 

Gebaseerd op de eigen ervaringen 
als politieke gevangene wordt de 
gedetineerden-subcultuur in Polen 
beschreven. De detentie-omstan-
digheden in Polen zijn onverge-
lijkbaar met die in de Verenigde 
Staten: zeer kleine cellen met 
gemiddeld zes tot negen gedeti-
neerden. De gedetineerdenbe-
volking bestaat uit drie 
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subgroepen, waarvan de zgn. 
grypsmen met son 80-90% van 
alle gedetineerde de grootste is. 
De twee andere categorieen 
gedetineerden hebben een lagere 
status. De regels binnen de 
subcultuur zijn strikt en verbieden 
onder meer het onderhouden van 
contact met het inrichtingsper-
soneel. Uitvoerig wordt 
beschreven hoe nieuwe gedeti-
neerden worden gesocialiseerd in 
de subcultuur. Zij ondergaan 
daartoe allerlei, meer en minder 
pijnlijke tests. Opvallend kenmerk 
van de subcultuur is de eigen taal. 
Zelfdestiuctief gedrag komt zeer 
frequent voor onder PooIse 
gedetineerden. Doel ervan is om 
bepaalde voordelen te behalen. 
Hoewel er overeenkomsten zijn 
tussen de Amerikaanse en PooIse 
gedetineerden-subcultuur, zijn er 
m.n. grote verschillen in de 
rolverdeling onder de gedeti-
neerden binnen de subcultuur. In 
de Amerikaanse subcultuur zijn 
die rollen gedefinieerd aan de 
hand van verschillende relaties die 
gedetineerden onderhouden met 
inrichtingspersoneel. In Polen zijn 
die rollen gebaseerd op de 
verhoudingen tussen gedeti-
neerden onderling. 
Met literatuuropgave. 

15 
King, R.D., M. Maguire 
Introduction; contexts or impris-
onment; an international 
perspective 
British journal of criminology, 
34e jrg., special issue, 1994, pp. 
1-13 

In 1991 heeft de zgn. Commissie 
Woolf rapport uitgebracht over 
de omstandigheden binnen het 
Britse gevangeniswezen. De 
discussie over de legitimiteit van 
het gevangeniswezen die daarop is 
gevolgd, is aanleiding geweest 
voor dit themanummer. Het 
gevangeniswezen wordt daarbij in 



internationaal perspectief 
geplaatst. De verschillende 
bijdragen aan het themanummer 
worden kort besproken. Sparks 
verdiept zich in de legitimiteit van 
het gevangeniswezen. McDonald 
vergelijkt de privatiseringsgolf 
binnen het Amerikaanse en Britse 
gevangeniswezen. Pavarini 
beschrijft hoe de Italiaanse gedeti-
neerdenbevolking in 1991 en 1992 
is verdubbeld. De achtergrond 
hiervan is de hernieuwde legiti-
miteit van hard strafrechtelijk 
ingrijpen naar aanleiding van de 
anti-maffia stemming. King laat 
zien dat het Russische gevangenis-
wezen niet wezenlijk is veranderd 
na de val van het communistische 
bewind. De verantwoordelijke 
justitie-ambtenaren hebben hun 
functies behouden. Zimring en 
Hawkins schrijven de verviervou-
diging van het Californische 
gevangeniswezen in tien jaar toe 
aan een veranderde houding van 
individuele rechters ten aanzien 
van de vrijheidsstraf. Tonry gaat 
in op de oververtegenwoordiging 
van etnische minderheden onder 
de gedetineerdenbevolking in veel 
westerse landen. Het artikel van 
Carlen heeft de andere detentiebe-
leving van vrouwelijke gedeti-
neerden tot onderwerp. Pease, ten 
slotte, laat zien dat statistische 
vergelijking van het aantal gedeti-
neerden per 100.000 inwoners een 
ongeschikte maat is om de mate 
van punitiviteit van verschillende 
landen onderling te vergelijken. 
Met literatuuropgave. 

16 
Liisel, F. 
The effectiveness of treatment in 
institutional and community 
settings 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 4, 1993, pp. 
416-437 

Sinds de jaren zeventig bestaat 
grote scepsis over het vermogen 

van de straf om recidive te 
voorkomen. Hoewel het resociali-
satie-ideaal in de praktijk niet 
werd verlaten, kwamen daarnaast 
andere beleidsdoelen naar voren: 
onschadelijkmaking, afschrikking, 
vergelding en preventie. Sinds 
kort valt een opleving in de 
discussie over behandeling te 
bespeuren. De oorzaak hiervan is 
het gebruik van meta-analyse bij 
de beoordeling van de effectiviteit 
van programma's. Deze biedt 
talrijke voordelen boven de 
voorheen gebruikelijke literatuur-
overzichten. De auteur geeft de 
belangrijkste bevindingen van de 
meta-analyses weer en gaat na in 
hoeverre het nieuwe enthousiasme 
voor correctionele behandeling 
empirisch gerechtvaardigd is. De 
meta-analyses hebben betrekking 
op zeer brede en heterogene 
gegevens. In het algemeen 
weerleggen zij de notie dat `niets 
werkt'. Het wordt steeds duide-
lijker welke interventies een 
adequate reactie vormen op 
antisociaal gedrag en welke niet. 
De meest effectieve programma's 
zijn de cognitief-gedragsmatige, 
de multimodale en de behoefte-
en responsiviteitsgerichte benade-
ringen. Gedetailleerde informatie 
over de kenmerken van 
programma, setting, subjecten en 
gevangenisstaf ontbreekt echter 
vaak. We zijn daarom nog ver 
verwijderd van een definitief 
antwoord op de vraag wat werkt 
bij wie en onder welke 
voorwaarden. Complexe inter-
venties, uitgevoerd door verschil-
lende personen onder varierende 
institutionele en sociale condities, 
zijn niet generaliseerbaar, wat niet 
betekent dat zij niet effectief 
kunnen zijn. Om het effect ervan 
te onderzoeken, moeten de inter-
venties en condities zo exact 
mogelijk worden omschreven. 
Met literatuuropgave. 
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17 
Pontell, H.N., Welsh, W.N. 
Incarceration as a deviant form 
of social control; jail 
overcrowding in California 
Crime and delinquency, 40e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 18-36 

De omstandigheden in de 
Amerikaanse strafinrichtingen 
hebben sterk te lijden onder het 
hardnekkige probleem van de 
overbevolking. Steeds vaker 
dienen huizen van bewaring en 
gevangenissen op last van een 
gerechtelijk bevel maatregelen te 
nemen ter verbetering van die 
omstandigheden. Maar de 
verschillende functionarissen in 
het executiesysteem staan daarbij 
met de rug tegen de muur. 
Instrumenten als voortijdige 
invrijheidstelling (diversie, 
lopende vonnissen en borgstelling) 
en vroegtijdige invrijheidstelling 
(detentiefasering, dienstverlening 
en elektronisch huisarrest) bieden 
slechts marginaal soelaas omdat 
toepassing van deze alternatieven 
aan strikte criteria gebonden is. In 
het huidige strafrechtklimaat 
blijkt nieuwbouw, ondanks de 
extreem hogc kosten ervan, de 
dominante reactie op het 
vraagstuk van de overbevolking. 
Volgens de auteurs getuigt ook 
deze expansiedrift echter van 
crisismanagement en symptoom-
bestrijding. Beleidmakers zouden 
in plaats daarvan hun aandacht 
moeten richten op dieperliggende 
redenen van de overbevolking: de 
structurele sociale problemen en 
hun oorzaken. 
Met literatuuropgave. 
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18 
Thornton, D., T. Hogue 
The large-scale provision of 
programmes for imprisoned sex 
offenders; issues, dilemmas and 
progress 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 4, 1993, pp. 
371-380 

Ernstige zedendelicten worden 
bijna altijd bestraft met 
opsluiting, maar seksueel 
afwijkend gedrag is een van de 
meest duidelijke interpersoonlijke 
stoornissen en het slachtoffer is 
meestal seer specifiek. Daarom 
worden er vaak twijfels uitge-
sproken over de mogelijkheid 
plegers van een zedendelict 
adequaat te bcoordelen en te 
behandelen binnen een gevange-
nisinrichting, afgesneden van de 
maatschappij en daarmee ook van 
hun potentiele slachtoffers. Sinds 
1991 is er binnen het gevangenis-
wezen in Engeland en Wales stap 
voor stap een systematische 
strategic ter behandeling van 
plegers van zedenmisdrijven 
ingevoerd. Centraal hierbij staat 
een gestructureerd groepswerk-
programma, dat ontwikkeld werd 
voor begeleiding door para-
professioneel personeel (o.a. 
penitentiair medewerkers, leraren, 
reclasseringsambtenaren). Het 
programma bevat elementen die 
de dader confronteren met zijn 
cognitieve afwijking voor wat 
betreft zijn seksuele voorkeur en 
activiteit. In april 1994 sullen zo'n 
700 personen dit behandelingspro-
gramma hebben doorlopen. Dit is 
ongeveer de helft van het aantal 
personen, die Cr aanvankelijk 
voor werd benaderd. Hieruit mag 
blijken dat een dergelijk 
programma mogelijk is binnen 
een gesloten inrichting. De 
auteurs gaan ten slotte in op de 
integriteit van het programma, op 
de selectie van deelnemers en op 
de factoren die meespelen bij het 



accepteren of weigeren deel te 
nemen aan het behandelingspro-
gramma. 

19 
Tumim, S., D. Jenkins e.a. 
Crying Woolf; has the report 
impacted on life for prisoners? 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 4, 1993, pp. 
484-490 

In reactie op een zeer ernstige 
gevangenisopstand in Manchester 
heeft de Commissie Woolf in 1991 
een rapport uitgebracht over het 
Britse gevangeniswezen. De 
aanbevelingen hebben deels 
betrekking op de regionalisering 
van het gevangeniswezen en op 
een meer transparante besturing 
ervan. Voor wat betreft de 
kwaliteit van de detentie worden 
verschillende suggesties voor 
verbetering gedaan. De Britse 
regering heeft de aanbevelingen 
grotendeels overgenomen. De 
besturingslijnen zijn inmiddels 
bekort; het gevangeniswezen is 
getransformeerd tot een agent-
schap met een indirecte politieke 
aansturing; er zijn 15 regionale 
bestuurseenheden van ca. 9 
penitentiaire inrichtingen 
gecreeerd; de gevangenisdirec-
teuren hebben grotere beheersbe-
voegdheden gekregen; en private 
penitentiaire inrichtingen hebben 
hun intrede gedaan. Al deze 
organisatorische veranderingen 
moeten echter hun basis vinden in 
een strategische visie op het 
primaire proces. In dat verband 
stellen de auteurs voor om een 
regionale eenheid te voorzien van 
alle benodigde penitentiaire 
voorzieningen en om met name 
voor de langgestraften een 
systeem van detentieplanning in te 
voeren. De trend tot verbetering 
van de detentie-omstandigheden 
werd tot nu toe ondersteund door 
een daling van de gedetineerden-
bevolking. De eerste signalen 

voor een opnieuw toenemende 
druk op de gevangeniscapaciteit 
tekenen zich echter af. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

20 
Bailey, S. 
Health in young persons' 
establishments; treating the 
damaged and preventing harm 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 4, 1993, pp. 
349-367 

In 1970 waren er in het Verenigd 
Koninkrijk 60.000 jongeren 
opgenomen in een internaat, 
ziekenhuis of gevangenis. In 1990 
waren er dat nog maar 13.000. De 
groeiende terughoudendheid bij 
het plaatsen van jongeren in 
residentiele settingen heeft volgens 
de auteur twee belangrijke conse-
quenties gehad. De jongeren die 
zich tegenwoordig nog bevinden in 
het residentiele circuit vertonen 
een veel ernstiger psychiatrische 
problematiek dan twintig jaar 
geleden en de opvang van de 
groeiende groep probleemjongeren 
buiten dat circuit is te fragmenta-
risch, draagt te veel het karakter 
van crisisinterventie en is daarom 
ontoereikend. De auteur pleit voor 
een systeem van gezondheidszorg 
dat meer dan nu gericht is op 
preventie en vroegtijdige onder-
kenning van factoren die op latere 
leeftijd deviant gedrag veroor-
zaken. Volgens haar spelen met 
name (geestelijke) gezondheidspro-
blemen een belangrijke rol in de 
aetiologie van jeugddelinquentie. 
Aileen een integrale aanpak, waar-
bij intensieve samenwerking ont-
staat tussen de talloze instanties 
die op het gebied van de jeugd-
zorg en -hulpverlening actief zijn, 
kan er voor zorgen dat men niet 
langer ten aanzien van zovelen het 
paard achter de wagen spant. 
Met literatuuropgave. 
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21 
Beger, 
Illinois ,juvenile justice; an 
emerging dual system 
Crime and delinquency, 40e 
jrg., or. 1, 1994, pp. 54-68 

In Illinois is het de laatste jaren 
groeiende praktijk dat strafrech-
telijk minderjarigen tot vrijheids-
straf worden veroordeeld wegens 
`minachting van het hoc. 
Jeugdigen die zich niet houden 
aan eerder door de rechtbank 
opgelegde beperkende 
voorwaarden en bij voorbeeld 
herhaald weglopen uit een tehuis 
en/of spijbelen van de daaraan 
verbonden school, lopen aldus het 
risico te worden opgesloten 
temidden van hun veel zwaardere 
criminele leeftijdsgenoten. De 
auteur acht deze gang van zaken 
in aperte tegenspraak met het 
wettelijk kader van het jeugdstraf-
recht in Illinois, volgens hetwelke 
leeftijdsgebonden deviant gedrag 
primair om bescherming en steun 
vraagt en niet om bestraffing. 
Bovendien kan van jeugdigen 
niet, zoals van volwassenen, op 
voorhand worden verwacht dat ze 
de voorschriften van de rechtbank 
doorgronden en de consequenties 
van hun gedrag kunnen overzien. 
Veel rechters zijn niettemin 
overgegaan tot dit soort 
vonnissen uit frustratie over de 
verondersteld moedwillige 
overtredingen door de jeugdige, 
en diens herhaald verschijnen 
voor de rechtbank. Slechts een 
minderheid waarschuwt tegen het 
resulterende `dualistische' jeugd-
strafrecht, en tegen de averechtse 
gevolgen: van een verblijf in een 
jeugdgevangenis kan deze 
categoric jongeren waarschijnlijk 
alleen maar slechter worden. 
Met literatuuropgave. 

22 
Garrido, V., S. Redondo 
The institutionalisation of young 
offenders 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 4, 1993, pp. 
336-348 

Ook in Spanje (Catalonie) is het 
fenomeen detentieprogramma's 
actueel. Jongeren tussen 16 en 21 
jaar (de strafrechtelffice meerderja-
righeid) blijken in dit verband 
speciale aandacht te verdienen. 
De wat zwaardere delinquente 
jongeren Ifiken in de regel beter af 
met een stevig gestructureerd 
detentie-programma dan met een 
alternatieve sanctie, zowel wat 
betreft ontwikkelingsmogelijk-
heden als waarschijnlijk recidive. 
Vergelijking met bevindingen uit 
de VS, GB en Duitsland spreekt 
dit niet tegen. Het strakke 
detentie-traject inclusief behande-
lingsmogelijkheden en mogelijk-
heden tot ffievordering' binnen 
het programma doet enigszins 
denken aan een therapeutische 
gemeenschap. Een op schrift 
gesteld individueel profiel, 
inclusief afspraken en evaluatie-
momenten, begeleidt de jeugdige 
tijdens zijn detentie. Op zijn 
verzoek krijgt de gedetineerde 
toegang tot het document om hier 
commentaar aan toe te voegen. 
Het document gaat na de detentie 
in afschrift naar de reclassering. 
Toepassing in een jeugdinrichting 
in Barcelona resulteerde in hoger 
schoolbezoek, betere persoonlijke 
verzorging, minder zelfverwon-
dingen, minder conflictueus 
gedrag en voorzover viel na te 
gaan in een daling in redicive. 
Met literatuuropgave. 
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23 
Macallair, D. 
Disposition case advocacy in 
San Francisco's juvenile system; 
a new approach to deinstitutio-
nalization 
Crime and delinquency, 40e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 84-95 

Sinds 1980 is het in San Francisco 
voor niet-justitiele instanties 
mogelijk om op speciale zittingen 
voor de rechtbank vrijspraak te 
bepleiten voor minderjarige 
verdachten. Waar de reclassering 
vaak vrijheidsstraf adviseert, viel 
het op dat de individuele achter-
grond en omstandigheden van 
jeugdige delinquenten ter zitting 
slechts weinig voor het voetlicht 
kwamen. Buiten-justitiele organi-
saties voor kinderbescherming en 
jeugdhulpverlening doken in het 
gat met rapportages aan de 
rechtbank, inclusief uitvoerige 
resocialisatie-trajecten voor de 
jeugdige delinquent. De organi-
saties blijken bepaald effectief in 
het uit de gevangenis houden van 
jeugdigen: in tien jaar tijd liet San 
Francisco een daling zien van 
73%, waarmee de stad haar 
oorspronkelijke eerste plaats in 
Californie zag omgebogen tot de 
allerlaatste. De rechtbank blijkt 
geval voor geval af te gaan op de 
(extra) informatie die haar wordt 
voorgelegd, iets waar de justitie-
gebonden reclassering nauwelijks 
aan toe kwam. Helaas overigens 
weten de auteurs tegenover het 
hoge recidive-percentage van de 
ex-gedetineerde jeugdigen (on 
parole) in het geheel geen cijfer te 
geven m.b.t. deze `alternatief 
vrijgesprokenen'. 
Met literatuuropgave. 

24 
Poulos, T.M., S. Orchowsky 
Serious juvenile offenders; 
predicting the probability of 
transfer to criminal court 
Crime and delinquency, 40e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 3-17 

In Amerika blijven voor een 
zwaar delict veroordeelde 
jongeren ofwel in het jeugstraf-
rechtssysteem, ofwel ze worden 
overgedragen aan het volwas-
senen-strafrecht. De toename in 
de jeugdcriminaliteit, vooral in 
geweldsdelicten, heeft de roep 
luider gemaakt om straffen naar 
volwassen maat. De studie verge-
lijkt een doorsnee-steekproef van 
tot tuchtschool veroordeelde 
jeugdigen (in Virginia de zwaarste 
vorm van tenuitvoerlegging onder 
het jeugdstrafrecht) met een at 
random steekproef van aan de 
rechtbank overgedragen 
jeugdigen. Beide categorieen 
hebben dezelfde, zwaardere, 
delictsoorten begaan. Wat is nu 
de kans om aan het volwassenen-
strafrecht te worden overge-
dragen? Multivariate analyse laat 
zien dat een-  eerdere behandeling 
voor alcohol- of drugverslaving 
een sterke contra-indicatie is; 
blijkbaar ziet de kinderrechter 
voor deze jeugdigen meer 
mogelijkheden onder het jeugd-
strafrecht. Zo ook lijken er in 
grote-stadsregio's aan de rechter 
meer opties voor de tenuitvoer-
legging ter beschikking te staan 
dan elders. Anderzijds zijn leeftijd 
(17 jaar) en een langer-strafblad 
de sterkste voorspellers voor 
afhandeling onder het zwaardere 
volwassenen-strafrecht. Als afzon-
derlijke factor blijkt ras hier niet 
veel toe bij te dragen; echter wel 
in combinatie met de delict-
soorten moord en drughandel, 
waarvoor jongeren uit etnische 
minderheden hoe dan ook vaker 
worden veroordeeld. 
Met literatuuropgave. 
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25 
Urquiza, A.J., Wirtz, S.J. e.a. 
Screening and evaluating abused 
en neglected children entering 
protective custody 
Child welfare, 73e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 155-171 

Hoewel allerwegcn bekend is dat 
verwaarloosde of mishandelde 
kinderen bij uitstek risico !open 
op een gestoorde ontwikkeling op 
tal van gebieden, bestaat er in de 
Verenigde Staten geen eenduidig 
systeem voor diagnostisch 
onderzoek op het moment dat er 
een beschermingsmaatregel wordt 
ingesteld. De auteurs laten aan de 
hand van onderzoek zien hoe 
belangrijk het is dat Cr zo'n 
systeem komt. Bij een project 
werden 167 kinderen die onder de 
zorg van de Kinderbescherming 
kwamen te vallen, onderworpen 
aan een reeks van uiteenlopende, 
gestandaardiseerde testen. 68% 
van de kinderen bleck op een of 
meer van de geteste tcrreinen zo 
laag te scoren dat specifieke inter-
ventie geindiceerd was. Op grond 
van dit resultaat pleiten de 
auteurs ervoor alle kinderen die 
onder toezicht worden geplaatst 
te screenen op ontwikkelings-
stoornissen en psychische 
problemen en doen daarbij 
voorstellen ten aanzien van de 
organisatie van dit diagnostisch 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

26 
Windle, M. 
Substance use, risky behaviors, 
and victimization among a US 
national adolescent sample 
Addiction, 89e jrg., nr. 2,1994, 
pp. 175-182 

Onderzoek heat aangetoond dat 
er een verband is tussen fysiek en 
seksueel misbruik gedurende de 
kindertijd en problematisch 
gedrag tijdens de adolescentie en 
volwassenheid. Criminologen die 
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het slachtofferschap onder adoles-
centen bestudeerden kwamen tot 
de conclusie dat delinquentie 
onder adolescenten nauw samen-
hangt met de kans om slachtoffer 
te worden. In dit onderzoek 
werden de gegevens nit een 
nationale steekproef onder adoles-
centen gebruikt om connecties te 
leggen tussen het gebruik van 
verslavende middelen, het onder-
nemen van risicovol gedrag (by. 
liften, het maken van blind dates) 
en de keren dat de adolescenten 
slachtoffer werden van een delict, 

zowel thuis als op school. 
Regressie-analyses toonden aan 
dat risicovol gedrag het sterkst 
samenhangt met slachtofferschap. 
Er was ook een significant 
verband tussen risicovol gedrag 
en ongeoorloofd druggebruik als 
voorspeller van slachtofferschap 
onder vrouwelijke adolescenten en 
tussen risicovol gedrag en 
alcoholgebruik als aanwijzing 
voor slachtofferschap onder de 
wat jongere mannelijke adoles-
centen. De resultaten van het 
onderzoek worden besproken in 
het licht van de consequenties die 
risicovol gedrag en het ondergaan 
van gewelddadigheid op zowel de 
korte als de lange termijn kunnen 
hebben voor de psychologische 
ontwikkeling. 
Met literatuuropgave. 

27 
Young, M. de, B.A. Corbin 
Helping early adolescents tell; a 
guided exercise for trauma-
focused sexual abuse treatment 
groups 
Child welfare, 73e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 141-154 

Een van de taken van therapeuten 
die belast zijn met de behandeling 
van kinderen die seksueel 
misbruikt zijn, is ervoor te zorgen 
dat Cr cen sfeer van vertrouwen 
ontstaat, waarin het kind makke-
lijker met zijn/haar ervaringen 



naar buiten durft te komen. 
Alleen door te praten over en 
vervolgens te leren leven met hun 
traumatische ervaringen, is er een 
toekomst voor deze kinderen. In 
dit artikel wordt een therapie 
besproken, bestemd voor meisjes 
die aan het begin van hun 
puberteit staan. Het onthullen 
van hun persoonlijke geschiedenis 
m.b.t. seksueel misbruik binnen 
de context van deze trauma-
gerichte groepstherapie, wordt 
door de auteurs toegelicht. 
Allereerst worden de voordelen 
van groepstherapie bij jonge 
adolescenten besproken en wordt 
het trauma-gerichte, gestructu-
reerde, groepstherapie-model 
beschreven. Daarna wordt in 
detail ingegaan op de gestructu-
reerde oefening t.b.v. het 
onthullen van de traumatische 
ervaringen. Deze bestaat uit 
veertien zinnen die door de 
betrokken meisjes afgemaakt 
dienen te worden. Deze oefening 
dient als geheugensteuntje en 
leidraad voor de soort vragen die 
bij iedereen afzonderlijk kunnen 
worden gesteld om de belang-
rijkste details aan het licht te 
brengen, die elk meisje individueel 
helpen haar trauma te verwerken. 
De antwoorden geven tevens 
richting aan de feedback, die door 
de overige groepsleden wordt 
gegeven. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

28 
Deppe, K.P. 
Aufbruch mit neuen Ideen 
Kriminalistik, 48e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 123-128 

Jeugdcommissariaten en dader-
georienteerde bemiddelingspo-
gingen zijn op zich niets nieuws 
meer. Zij behoren tot het 
standaardrepertoire van in ieder 
geval de grotere politiebureaus uit 

de oude bondslanden. Bespreking 
verdient in dit geval een project 
van de politie te Magdeburg, dat 
uitgaat van gespecialiseerde 
werkgroepen. Het jeugdcommissa-
riaat bestaat uit 49 ambtenaren en 
13 medewerkers en is als volgt 
onderverdeeld: leiding van het 
commissariaat, de werkgroep 
evaluatie, de werkgroep jeugdige 
gewelddadigen, de werkgroep 
misdrijven in andere delen van de 
stad en ten slotte bij elk der 5 
politiedistricten een eigen 
werkgroep. De personeelssterkte 
van het project is gebaseerd op de 
hypothese, dat door dit commis-
sariaat ca. 15.000 tot 20.000 
misdrijven per jaar moeten 
worden behandeld. Het jeugd-
commissariaat behandelt ook de 
zaken van jong-meerderjarigen 
(tot 21 jaar). Werkwijze en 
doelstelling van elk der 
werkgroepen worden nader 
beschreven. Na negen maanden 
kan worden geconcludeerd dat 
het commissariaat zoals dit in 
Magdeburg is geconcipieerd als 
positief kan worden gekenschetst. 
Zo leidt betere kennis van het 
milieu waarin de jeugdigen 
verkeren tot hogere oplossingsper-
centages en ook de specialisatie 
van de politiebeambten leidt tot 
een grotere vaardigheid bij het 
oplossen van de problemen. 
Aangezien kinderen, jeugdigen en 
jong-meerderjarigen nog 
vasthoudend crimineel gedrag 
vertonen, is het persoons- of 
dadergeorienteerde bestrijdings-
model te verkiezen boven het 
huidige organisatiemodel. 

29 
Hunter, R.D., Th. Barker 
Bs and Buzzwords; the new 
police operational style 
American journal of police, 12e 
jrg., nr. 3, 1993, pp. 157-168 

Bij het politiewerk ligt tegen- 
woordig de nadruk op gemeen- 
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schapsgeorienteerde werkwijzen, 
waarbij de gemeenschap en de 
politic gezamenlijk streven naar 
het voorkomen van wanorde. 
Hoewel de theoretische basis voor 
gemeenschapsgeorienteerd 
politiewerk gezond lijkt, vallen er 
twee zwakheden waar te nemen: 
het gemeenschapsgeorienteerde 
concept tracht alles te zijn voor 
iedereen onder de paraplu van 
gemeenschapsbetrokkenheid. De 
gedachte dat alles goed komt als 
politic en publiek de handen ineen 
slaan om wanorde en misdaad in 
de gemeenschap te elimineren, is 
niet alleen milef, maar het werkt 
ook nict. Als tweede zwakte 
worden genoemd de buzzwords. 
Het gemeenschapsgeorienteerde 
model worth door veel politic-
mensen, die graag progressief 
willen overkomen, maar geenszins 
van plan zijn het traditionele 
reactieve dienstverleningsmodel te 
verlaten, overgenomen. Zowel 
politieagenten als wetenschappers 
weten niet hoe zij het gemeen-
schapsgeorienteerde model 
succesvol moeten toepassen. 
Nodig is een management model, 
dat voortbouwt op de filosofie 
van gemeenschapsgeorienteerd 
politiewerk, dit combineert met de 
planning en probleemoplossingen 
van probleemgeorienteerd 
politiewerk en zo komt een 
duidelijk proactief dienstverle-
ningssysteem. 
Met literatuuropgave. 

30 
Rosenfeld, R., S. Decker 
Where public health and law 
enforcement meet; monitoring 
and preventing youth violence 
American journal of police, 12e 
jrg., nr. 3, 1993, pp. 11-57 

De auteurs beschrijven een 
voorstel ter bestrijding van jeugd-
geweld in St. Louis. Dit bestaat 
uit een aantal interventiestrate-
gieen, het houden van toezicht op 
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jeugdgeweld, het aanleren van 
niet-gewelddadige conflict-
oplossingen en selectieve tussen-
komst bij potentieel gewelddadige 
conflicten. Deze benadering is 
ontleend aan het volksgezond-
heidsperspectief op het begrijpen 
en verminderen van gezondheids-
risico's. Dit perspectief sluit het 
strafrechtelijke perspectief niet uit, 
maar complementeert het. 
Vergeleken met andere gedra-
gingen die schade veroorzaken 
aan de gezondheid, is geweld een 
belangrijk, veel voorkomend 
probleem. Vanuit het volksge-
zondheidsperspectief is geweld 
niet onvermijdelijk, maar kan het 
worden voorkomen. De preventie-
strategic bestaat uit vier stappen: 
surveillance, de identificatie van 
risicogroepen, onderzoek naar 
risicofactoren en de toepassing en 
evaluatie van een programma. De 
auteurs concluderen dat een 
empirisch gegrondveste etiologie 
van geweld, die noodzakelijk is 
voor een effectieve interventie, 
nog niet voorhanden is. De 
bestaande verklaringen van 
geweld zijn grotendeels niet 
getoetst en hebben tegengestelde 
of complementaire implicaties 
voor de preventie. Het belang om 
beide strategieen, de medische en 
de strafrechtelijke, te combineren, 
wordt ondersteund door twee 
ideeen. Het eerste is het idee van 
`besmetting', dat uit het volksge-
zondheidsperspectief stamt, ter 
aanduiding van de verspreiding 
van geweld onder mensen die 
geen ander verdedigingsmiddel of 
middel ter conflictoplossing 
hebben. Het sleutelwoord is 
risico. Het tweede komt uit het 
strafrechtelijk perspectief en 
vormt het feit dat degenen die de 
grootste kans lopen gewelddadig 
te worden criminelen zijn. Het 
sleutelwoord bier is schuld. 
Met literatuuropgave. 



Verslaving 

31 
Dicchiara, A., J.F. Galliher 
Dissonance and contradictions in 
the origins of marihuana decri-
minalization 
Law and society review, 28e 
jrg., nr. 1, 1994, pp. 41-77 

De gang van zaken rond het 
afschaffen van strafrechtelijke 
sancties op het bezit van 
marihuana in de Verenigde Staten 
biedt inzicht in de oorzaken van 
en het proces van decriminali-
sering. Tussen 1973 en 1978 decri-
minaliseerden 11 staten van de VS 
het bezit van kleine hoeveelheden 
marihuana. De hervormingsbe-
weging was echter fragiel, 
kortstondig en bleef beperkt tot 
een klein aantal staten. De studie 
onderzoekt de politieke en 
culturele bronnen van de decrimi-
nalisering van marihuana en stelt 
de vraag waarom het decriminali-
seringsproces is blijven steken. 
Twee factoren zwengelden de 
discussie over decriminalisering 
aan. Het gebruik van marihuana 
door invloedrijke en welvarende 
Amerikanen en de problemen die 
men had met het handhaven van 
de wetten die het bezit van 
marihuana strafbaar stelden. 
Aanhoudende morele onenigheid 
over het gebruik van marihuana 
leidde er echter toe dat het proces 
van formele decriminalisering 
werd stopgezet, terwijl zich gelijk-
tijdig een beleid aftekende dat het 
bezit van kleine hoeveelheden 
marihuana feitelijk toestond. 
Met literatuuropgave. 

32 
Hall, W., J. Bell e.a. 
Crime and drug use among 
applicants for methadone 
maintenance 
Drug and alcohol dependence, 
31e jrg., nr. 2, 1993, pp. 
123-129 

Literatuuroverzicht 

Het doel van deze in Australie 
uitgevoerde studie was inzicht te 
krijgen in de samenhangen tussen 
verslaving en criminaliteit en 
sociale omstandigheden van 
daders. De onderzoeksgroep 
bestond uit 313 heroInever-
slaafden die zich voor methadon-
behandeling hadden aangemeld. 
De auteurs maakten gebruik van 
self-report methoden en dossiers 
van de politie. Volgens deze 
dossiers waren de verslaafden 
gemiddeld tien maal veroordeeld. 
De auteurs waren in staat drie 
met criminaliteit samenhangende 
factoren te lokaliseren. Allereerst 
bleek criminaliteit af te nemen 
met leeftijd. Deze conclusie staat 
haaks op het stereotype volgens 
welke verslaving inherent destabi-
liserend werkt en zodoende voert 
tot weer toenemend sociaal verval 
bij de betrokkene. Uit lineaire 
regressie bleek verder dat hoe 
lager de leeftijd waarop contact 
plaatsvindt met justitie, des te 
groter wordt op latere leeftijd de 
betrokkenheid bij criminaliteit. 
Ten derde kwam naar voren dat 
respondenten met werk zich 
minder met crimineel gedrag 
hadden ingelaten dan werkeloze 
respondenten. Het onderzoek 
bracht ook het volgende verschil 
tussen mannen en vrouwen in de 
onderzoeksgroep aan het licht: de 
mannen begonnen meestal met 
opiaatgebruik ten tijde van of na 
hun eerste veroordeling, de 
vrouwen begonnen met crimina-
liteit na opiaatgebruik. 
Met literatuuropgave. 

33 
Marneros, A., U. Pierschkalla 
e.a. 
Die Vorgeschichte alkohol-
kranker Straftater, unterge-
bracht nach § 64 StGB 
Monatsschrift far Kriminologie 
und Strafrechtsreform, 77e jrg., 
februari 1994, pp. 13-21 

115 



In dit artikel wordt de voorge-
schiedenis bestudeerd van aan 
alcohol verslaafde misdadigers. 
Zowel de sociodemografische en 
biografische gegevens als die 
betrekking hebbend op de 
alcoholverslaving en crimineel 
verleden werden nagegaan bij een 
groep van 104 personen die op 
grond van § 64 StGB opgenomen 
was in een forensische psychia-
trische kliniek. De voorgeschic-
denis van deze populatie bleek een 
zeer negatieve te zijn: 82% komt 
uit een broken home situatie, 66% 
had cen verslaafde ouder, 76% 
komt uit de laagste lagen van de 
bevolking en de grote meerderheid 
bleek een lage school- of beroeps-
opleiding te hebben gevolgd. Bij 
de meerderheid viel reeds op 
jeugdige leeftijd alcoholmisbruik 
waar te nemen alsmede een lange 
alcoholanamnese. Bijna alle 
patienten waren reeds meerdere 
malen bestraft en kenmerkend 
waren vroege en multiple delin-
quentie. De teleurstellende resul-
taten bij de behandeling van 
patienten die op grond van § 64 
SIGH warden opgcnomen. zou 
volgens de auteurs teruggevoerd 
kunnen worden op de niet selec-
tieve manier waarop deze 
paragraaf, in het bijzonder het 
tweedc lid — dat opname ontzegt 
wanneer van het begin af aan een 
behandeling uitzichtloos wordt 
geacht — wordt uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek blijkt dat een groep 
patienten op grond van § 64 StGB 
wordt ondergebracht, terwfil op 
grond van hun biografische 
factoren een succesvolle ontwen-
ningsbehandeling gering te achten 
is. Men kan zich afvragen of het 
niet zinvoller zou zijn deze groep 
op een eerder tijdstip, na minder 
veroordelingen en wanneer nog 
enige sociale structuren voor 
reIntegratie aanwezig zijn, ter 
behandeling op tc nemen. 
Met literatuuropgave. 
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34 
Skirrow, J. 
Politics and the 'war on drugs' 
The international journal of 
drug policy, 4e jrg., nr. 4, 1993, 
pp. 194-201 

Dit artikel bevat een aantal 
persoonlijke noties over het 
drugprobleem. De auteur noemt 
vier vooronderstellingen. Ten 
eerstc is het verschil tussen legale 
en illegale drugs niet gebaseerd op 
farmacologische verschillen tussen 
beide. Ten tweede zijn alle drugs, 
legale en illegale, gevaarlijk. Ten 
derde wordt de reactie op drugs 
primair ingegeven door perifere 
kwesties die niet zijn gerelateerd 
aan zorg voor de gezondheid of 
het sociale leven. De centrale 
kwestie inzake drugs is een 
kwestie van definitie. De definitie 
van het probleem wordt nu te 
zeer bepaald door mensen die 
worden geconfronteerd met de 
extreme gevolgen van drugge-
bruik. Om de risico's van drugs te 
verminderen zijn een groot aantal 
andere reacties beschikbaar dan 
de strafrechtelijke. Een redelijk 
beleid wordt verhinderd doordat 
de industrie en de overheid belang 
hebben bij het handhaven van het 
onderscheid tussen legale en 
illegale drugs, doordat de bureau-
cratie belang heeft bij de huidige 
definitie van het drugprobleem' 
en doordat de machtigen Cr 
belang bij hebben hun moraal 
dwingend op te leggen aan de 
machtelozen. De vierde vooron-
derstelling luidt dat het gebruik 
van bewustzijnsveranderende 
middelen een aangeboren mense-
lijke neiging is. De Canadese 
reactie op druggebruik wordt 
volgens hem teveel bepaald door 
de Amerikaanse war on drugs. In 
Canada neemt het gebruik van 
illegale en legale drugs langzaam 
en geleidelijk af, wat waar-
schijnlijk samenhangt met de 
vergrijzing en de toegenomen 



kennis van de gevaren van drugs. 
In de VS is het drugprobleem veel 
groter omdat het zich afspeelt in 
een systeem van extreme econo-
mische en sociale ongelijkheid. 
Canada heeft goed gereageerd op 
de gezondheids- en sociale 
problemen van het druggebruik, 
maar niet op het gebruik zelf. 
Druggebruik wordt te zeer in de 
crisissfeer getrokken. Men doet 
het voorkomen dat verslaafden 
een voorbeeldig leven hadden 
geleid als zij maar niet met die 
drug in aanraking waren 
gekomen. In werkelijkheid duidt 
het misbruik van legale en illegale 
drugs op een abnormale, riskante 
persoonlijke levenstijl, geken-
merkt door een slechte impulsbe-
heersing, welke al bestond vOor 
de verslaving. Preventie moet zijn 
gericht op educatie, voorlichting 
en verbetering van het vermogen 
beslissingen te nemen. Het 
drugprobleem moet 
geherdefinieerd worden als een 
volksgezondheids- in plaats van 
een strafrechtelijk probleem. 

35 
Sowers, W.E., D.C. Daley 
Compulsory treatment of 
substance use disorders 
Criminal behaviour and mental 
health, 3e jrg., nr. 4, 1993, pp. 
403-415 

Psychische stoornissen t.g.v. het 
gebruik van drugs zijn de oorzaak 
van veel persoonlijk teed en 
leggen een zware druk op de 
maatschappij door de sociale 
kosten die ermee gepaard gaan. 
Het huidige drugbeleid in de 
Verenigde Staten heeft geen 
significante resultaten opgeleverd 
t.a.v. het voorkomen of de 
schadelijke gevolgen van dit soort 
ziektes. Criminaliteit, geweld, 
gezinsontwrichting en het econo-
misch uitgerangeerd zijn, als 
mogelijke oorzaken voor drugge-
bruik, worden het meest gevoeld 

door de minder bevoorrechte 
groepen. Vele deskundigen 
hebben daarom al aangegeven 
dat, wil er een oplossing komen 
voor dit probleem, het drugge-
bruik beschouwd moet worden als 
een volksgezondheidsprobleem 
i.p.v. een probleem m.b.t. 
wetshandhaving. De auteurs van 
dit artikel bespreken de noodzaak 
van een dergelijke aanpak en 
leggen de nadruk op onvrijwillige 
behandelingsmethodes. Deze 
methodes worden beschouwd 
binnen hun historische context en 
de effectiviteit ervan wordt 
bepaald a.h.v. een overzicht van 
de beschikbare literatuur. Zij 
noemen de belangrijkste positieve 
en negatieve aspecten van 
gedwongen behandeling van 
clienten binnen en buiten het 
justitiele systeem. Het blijkt dat 
steeds de duur van de behande-
lingsperiode bepalend is voor het 
resultaat. Gedwongen behan-
deling biedt de mogelijkheid tot 
het verbinden van het justitiele 
systeem met drugbehandelingssys-
temen, zodat zowel de 
maatschappij als de groep 
gebruikers hiervan kunnen 
profiteren. 
Met literatuuropgave. 

36 
Wexler, H.K., S. Magura e.a. 
ARRIVE; an aids education-
/relapse prevention, model for 
high-risk parolees 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 3, 1994, 
pp. 361-386 

De auteurs geven een evaluatie-
verslag van een op aidspreventie 
gerichte trainingscursus voor 
voorwaardelijk vrijgelaten drugs-
injecterende verslaafden. De acht 
weken durende intensieve cursus 
beoogde een zenulp-orientatie te 
bewerkstelligen waarbij indivi-
duele verantwoordelijkheid 
centraal staat. Uit diverse gevan- 
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genissen in New York meldden 
zich 394 personen aan, een aantal 
dat aan het einde van de cursus 
was geslonken tot 164. Doordat 
de meeste afvallers benaderbaar 
bleken voor follow-up vraagge-
sprekken, waren de auteurs in 
staat deze groep te vergelijken 
met de cursisten. Degenen die de 
cursus hadden afgemaakt toonden 
een grotere bereidheid tot 
condoomgebruik dan de afvallers. 
Uit de resultaten van de door de 
auteurs gehanteerde sehaaltech-
nieken, bleek ook dat de afvallers 
meer moeite hadden om tot 
gedragsverandering te komen. 
Deze groep scoorde relatief 
ongunstig wat betreft recidive en 
het vinden van werk. De andere 
groep daarentegen had meer 
zelfvertrouwen gekregen en voelde 
zich minder slachtoffer. Over het 
algemeen toonde deze groep zich 
tevreden over de eursus. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

37 
Hammock, G.S., D.R. 
Richardson 
Blaming drunk victims; is it just 
world or sex role violation? 
Journal of applied social 
psychology, 23e jrg., nr. 19, 
1993, pp. 1574-1586 

Slachtoffers die ten tijde van het 
misdrijf onder invloed van 
alcohol verkeerden, worden bier 
vaker verantwoordelijk voor 
gesteld dan slachtoffers die 
nuchter waren. Tee verklaringen 
voor dit verschijnsel worden in dit 
onderzoek getest. Ten eerste de 
`rechtvaardige wereld'-hypothese. 
Hierbij doet de waarnemer 
afbreuk aan het slachtoffer in een 
poging zijn/haar kijk op de wereld 
te handhaven: het slaehtoffer 
verdiende zijn/haar lot, omdat 
hij/zij onder invloed verkeerde. 
De tweede verklaring heeft 
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betrekking op het reit dat het 
slachtoffer geen passend ged rag 
vertoont: vrouwelijke slachtoffers 
die onder invloed verkeerden 
worden vaker als schuldig aan een 
misdrijf gezien dan mannen, 
omdat zij met hun dronkenschap 
niet voldoen aan de gedrags-
normen die gelden voor hun 
sekse. Aan 129 mannen en 93 
vrouwen werden verschillende 
scenario's voorgelegd, waarin de 
sekse van het slachtoffer en de 
mate van dronkenschap bij 
slachtoffer en dader varieerde. De 
deelnerners aan het onderzoek 
bepaalden a.h.v. een zevenpunts-
schaal de mate waarin de 
agressor, het slachtoffer of de 
situatie verantwoordelijk was 
voor het gebruikte geweld. Tevens 
gaven zij een beoordeling van de 
persoonlijkheidskenmerken van 
slachtoffers en agressors. Voor 
geen van beide hypotheses werd 
volledige steun gevonden. Maar 
de tweede lijkt op grond van de 
uitkomsten van dit onderzoek 
aannemelijker dan de `reeht-
vaardige wereld'-hypothese. 
Met literatuuropgave. 

38 
Ireland, T., C.S. Widom 
Childhood victimization and risk 
for alcohol and drug arrests 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 2, 1994, 
pp. 235-274 

Heeft iemand die als kind 
mishandeld of verwaarloosd is 
een grotere kans om later een 
alcohol- of drugprobleem te 
ontwikkelen? Veel studies zullen 
het beamen, en de verklaring 
zoeken in escapisme, zelf-
medicatie, eenzaamheid of zelf-
destructief gedrag van de 
opgroeiende jeugdige. De aard 
van het verband is echter niet 
zonder meer helder: zo kan 
verslaving bij de ouder(s) een 
onafbankelijk werkende variabele 



zijn, en zou delinquentie bij de 
jeugdige heel goed een medierende 
rol van betekenis kunnen 
vervullen. De auteurs verrichtten 
een omvangrijke studie met een 
experimentele groep, met histo-
rische officiele gegevens over 
kindermishandeling vOor het elfde 
levensjaar doch destijds zonder 
delinquentie, en een controlegroep 
gematched naar sekse, leeftijd, ras 
en globale sociaal-economische 
achtergrond. De gemiddelde 
leeftijd is inmiddels 25. Van enig 
significant verband met politie-
contacten i.v.m. alcohol en/of 
drugs (als indicatie voor 
verslaving) blijkt tijdens de 
minderjarigheid nog geen sprake. 
Het verband tekent zich echter 
wel op den duur af, na het 18e 
levensjaar, en wel bij vrouwen. 
Bovendien bestaat er een direct 
verband met jeugddelinquentie: 
meisjes die als kind werden 
mishandeld komen vaker voor 
welk delict dan ook met de politie 
in aanraking, en dezen vervolgens 
als volwassene weer vaker voor 
een alcohol- of drugdelict. Self-
report gegevens zouden volgens 
de auteurs het onderzoek dienen 
aan te vullen. 
Met literatuuropgave en overzicht 
van studies. 

39 
Landsheer, 3.A., H. 't Hart e.a. 
Delinquent values and victim 
damage; exploring the limits of 
neutralization theory 
The British journal of crimi-
nology, 34e jrg., nr. 1, 1994, pp. 
44-53 

Daders hanteren vaak 
argumenten om hun gedrag te 
vergoelijken. De neutralisatie-
argumenten m.b.t. het slachtoffer 
staan in de studie centraal. Zij 
veronderstellen dat het voor de 
dader van belang kan zijn of het 
slachtoffer een persoon is danwel 
een onpersoonlijke institutie; of 

het slachtoffer een bekende is van 
de dader, en of er sprake is van 
fysiek letsel. De onderzoeksgroep 
bestond uit 2699 adolescenten. In 
de vragenlijst werd ingegaan op 
delinquent gedrag, politieke en 
maatschappelijke attituden, 
persoonlijke relaties, loopbaanver-
wachtingen, en toegevendheid ten 
aanzien van regelovertreding. 
Conform de neutralisatie theorie 
bleken delinquente respondenten 
over het algemeen toegevender te 
zijn dan niet-delinquente. Aan de 
hand van factoranalyse kwam 
naar voren dat wanneer een delin-
quente daad resulteert in fysiek 
letsel bij een bekende van de 
dader, zowel delinquenten als 
niet-delinquenten dit onaan-
vaardbaar vinden. Tot slot doen 
de auteurs enkele aanbevelingen 
ten behoeve van het jeugddelin-
quentie-beleid, die in hun ogen 
meer effect kunnen sorteren dan 
bestraffing. 
Met literatuuropgave. 
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Boeken/rapporten 

Onderstaande publikaties kunnen 
te teen 'Norden gevraagd bij het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, Terminal-
gebouw, Schedeldoekshaven 131, 
's-Gravenhage, tel. 070-370 65 
53/54. 

Aanpak van corruptie en fraude 
Aanpak van corruptie en fraude 
door management en beleid; 
standpunt van de Stichting 
Maatschappij en politic 
Dordrecht, Stichting 
Maatschappij en Politie, 1994 
Almelo, L. van, A. Borsboom e.a. 
(red.) 
Crimineel jaarboek 1994; verslag 
over 1993 
Z. pl., Papieren Tijger, 
Coornhert-Liga, 1994 
Beer, A. de, G. Rademaker c.a. 
Stelsebnatige daderaanpak; in ten-
sieve reclasseringsbegeleiding 
Dordrecht, september 1991-maart 
1994 
Dordrecht, Stichting reclassering 
Dordrecht, 1994 
Behandelen of straffen? 
Behandelen of straffen? 
Gestoorden, verslaafden en 
jeugdigen 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Bestrijding van vvitwassen van 
misdaadgeld 
Bestrijding van witwassen van 
misdaadgeld; nieuwe regels voor de 
financiele dienstverlening 
Den Haag, Ministerie van 
Financien, 1994 
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Bevers, H., Ch. Joubert (red.) 
Politiele sanzemverking in Europa 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Beyens, K., S. Snacken e.a. 
Barstende inuren; overbevolkte 
gevangenissen: 0/n Yang, oorzaken 
en mogelijke oplossingen 
Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1993 
Castenmiller, P. (red.) 
Gemeentelijk veiligheidsbeleid 
's-Gravenhage, VNG Uitgeverij, 
1994 
Easteal, P. Weiser 
Killing the beloved; homicide 
between adult sexual intimates 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1993 
Easteal, P. Weiser (red.) 
Without consent: confronting adult 
sexual violence; proceedings of a 
conference held 27-29 october 
1992 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1993 
Fogel, D. 
Policing in central and eastern 
Europe; report on a study tour 
Helsinki, European Institute for 
Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 
1994 
Gorgels, D. 
Hoeren, burgers en beslissers; 
mogelijklieden van handelingsge-
richt beleid 
Amsterdam. Thesis, 1993 
Hamm, M.S. (red.) 
Hate crime: international perspec-
tives on causes and control 
Cincinnati, Anderson, 1994 



Hart, A.C. 't 
Openbaar Ministerie en rechts-
handhaving; een verkenning 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Hauber, A.R., L.J. Hofstra e.a. 
Stadswachten; effectiviteit, 
draagvlak en organisatorische 
aspecten 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Criminaliteitspreventie, 
1994 
Hendrickx, J., D. Raes e.a (red.) 
Met menselijke maat; verken-
ningen in de forensische 
psychiatric; liber amicorum aange-
boden aan Han Blankstein 
Nijmegen, Pompekliniek, 1994 
Hirsch Bailin, E.M.H. 
In Ernst; orientaties voor beleid; 
gebundelde toespraken van 
Minister EM. H. Hirsch Bailin 
's-Gravenhage, Sdu juridische en 
fiscale uitgeverij, 1994 
Hulsenbek, J.A. (voorz.) 
Rapport van de werkgroep ritueel 
misbruik 
Den Haag, Ministerie van Justitie, 
Directie Staats- en Strafrecht, 
1994 
King, R.D., M. Maguire (red.) 
Prisons in context 
Oxford, Clarendon Press, 1994 
Kolthoff, E.W. (red.) 
Strategieen voor corruptiebe-
heersing hij de politic; verslag van 
een studiedag 
Arnhem, Gouda Quint, 1994 
Leitner, M., J. Shapland e.a. 
Drug usage and drugs prevention; 
the views and habits of the general 
public 
London, HMSO, 1993 
MacKenzie, D.L., C.D. Uchida 
(red.) 
Drugs and crime; evaluating public 
policy initiatives 
Thousand Oaks, Sage, 1994 
Messner, S.F., R. Rosenfeld 
Crime and the American dream 
Belmont, Wadsworth, 1994 

Meyzonnier, P. 
Les forces de police dans l'union 
europeenne 
Paris, L'Harmattan, 1994 
Michon, J.A. 
Criminaliteit en rechtshandhaving; 
een kritiek van de begrensde rede 
Leiden, NSCR, 1994 
Probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid 
Probleemgerichte aanpak van 
onveiligheid; de praktijkervaringen 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 1994 
Walker, J. 
The first Australian national 
survey of crimes against businesses 
Canberra, Australian Institute of 
Criminology, 1994 
Walters, G.D. 
Drugs and crime in lifestyle 
perspective 
Thousand Oaks, Sage, 1994 
Zandvliet, C. Th., J.H. 
Gravesteijn-Ligthelm 
Illegale arbeid: omvang en effecten 
's-Gravenhage, Ministerie van 
Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 1994 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiele 
verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiele verken-
ningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV6, juli/augustus: De ethiek ran 
de stoat 
JV7, september: Overziela 
onderzoek op justitieel fervent 
JV8, oktober/november: Scenario 
en strategic 
JV9, december: Milieucrinzinaliteit 

Congressen 

Symposium ter gelegenheid van 
het afscheid van prof. drs. J.J.J. 
Tulkens 
Ter gelegenheid van het 

afscheid van prof. drs..11.1. 
Tulkens als bijzonder hoogleraar 
Penologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen wordt een symposium 
georganiseerd gewijd aan het 
ontwerp voor een nieuwe 
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Penitentiaire Beginselenwet en de 
nieuwe beleidsnota voor het 
gevangeniswezen Werkzame 
detentie. Er wordt ondermeer 
aandacht besteed aan de Extra 
Beveiligde lnrichtingen, extra-
murale strafvormen, het 
standaardregime in penitentiaire 
itastellingen en de `taakstraffen'. 
Sprekers zijn: prof.mr . Th. van 
Veen, prof. dr. E. Lissenberg, 
proldr. C. Kelk en prof. drs. 
J J.J. Tulkens. 
Datum: dinsdag 28 juni 1994 
Pleats: Rijksuniversiteit 
Groningen 
Inlieleingen/aanmelding: bij 
voorkeur schriftelijk bij het secre-
tariaat van de vakgroep 
Strafrecht (Lay. mw. E. Pilon), 
Pb.: 716, 9700 AS Groningen, tel.: 
050-635768. 

Internationale conferentic goveld 
binnen het gezin 
In veel landen is een publieke 

bezorgdheid ontstaan ten aanzien 
van geweld binnen gezinnen. 
Hoewel beleid wordt ontwikkeld 
om dit soort geweld tegen te 
gaan, wordt het belang ervan 
door de meeste beleidsmakers nog 
steeds onderschat. Doel van deze 
conferentie is om degenen die 
werkzaam zijn binnen de verschil-
lende gebieden van gezinsgeweld, 
hulpverleners en onderzoekers 
gegevens te laten uitwisselen. Zo 
kunnen onderzoekers gegevens 
presenteren met betrekking tot 
het voorkomen, de aard en de 
gevolgen van gezinsgeweld en 



kunnen hulpverleners en vrijwil-
ligers verslag doen van hun inter-
venties binnen gezinnen waarin 
geweld een rot speelt. Te behan-
delen vragen tijdens deze confe-
rentie zijn: Hoe vaak komt 
kindermisbruik, seksueel 
misbruik, misbruik van echtge-
notes etc. in verschillende landen 
voor; Wat zijri de lange-termijn 
gevolgen; Brengt geweld geweld 
voort; Hoe behandel je en 
voorkom je geweld binnen de 
familie; Hoe behandel je de 
psychologische gevolgen van 
geweld, etc. De conferentie is 
bedoeld voor onderzoekers, 
professionele hulpverleners, 
vrijwilligers, de rechterlijke macht, 
beleidsmakers. 
Datum: 13, 14 en 15 oktober 1994 
Plaats: RAT Congresgebouw, 
Amsterdam 
Inlichtingen: Bureau PAOG-
Amsterdam, Tafelberg 25, 1105 
BC Amsterdam, 020-5664801. 

Hoe punitief is Nederland 
De punitief wordende samen-

leving van 1994 staat in schril 
contrast tot die van — pakweg — 
twintig jaar geleden, toen 
discussies gevoerd werden om de 
rot van het strafrecht terug te 
dringen. Tegenwoordig zijn alter-
natieve afdoeningen slechts te 
verkopen, zolang ze effectiever 
zijn in termen van kosten-baten-
analyses en recidivecijfers, terwijl 
de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraffen meer dan ooit 
op beveiliging is gericht. Binnen 
de criminologie staat de theorie-
vorming steeds meer ten dienste 
van justitie om een effectiever 
optreden mogelijk te maken, en in 
de strafrechtstheorie krijgt het 
instrumentele denken met meer 
repressie steeds meer de overhand 
boven een aanpak waarin rechts-
waarborgen worden gegaran-
deerd. Ter verklaring en ter recht-
vaardiging van deze situatie wordt 

veelal een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen aangevoerd. Vaak 
gehoorde redeneringen cq. veron-
derstellingen zijn: de groei van 
zware, georganiseerde, op interna-
tionale schaal voorkomende, 
criminaliteit, die om een harde 
aanpak zou `vragen'; het morele 
verval van de samenleving, dat 
een nieuwe versmelting van 
moraal en strafrecht, burgerschap 
en norm, zou vereisen; de 
culturele verschillen in een pluri-
forme samenleving, die `pluri-
forme' oplossingen voor inter- en 
intraculturele problemen zou 
vergen; de opkomst van massa-
media en -cultuur, die moraal, 
ethiek en esthetiek zouden onder-
mijnen. Onduidelijk blijft echter 
op welke schaal deze fenomenen 
daadwerkelijk voorkomen, in 
welke mate de causale verbanden 
die zo makkelijk worden gelegd 
wet bestaan, en of en waarom zij 
per se tot een `straffere' aanpak 
(zouden moeten) leiden. Een ieder 
die een strafrechtelijke of crimino-
logische bijdrage aan dit congres, 
dat wordt georganiseerd door het 
Willem Pompe instituut en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie, zou willen leveren, 
wordt verzocht dit te melden bij 
de secretaris van de congrescom-
missie, Frank van Galen: 030- 
537299. De congresbijdragen 
worden gebundeld in een 
congresboek, dat voor het congres 
zal verschijnen. 
Datum: 20 en 21 oktober 1994 
Plaats: Aula Academiegebouw, 
Domplein, Utrecht 
Inlichtingen: Frank van Galen, 
Willem Pompe Instituut, 
Janskerkhof 16, 3512 BM 
Utrecht, tel.: 030-537299. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
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WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functio-
narissen, werkgroepen en instel-
lingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit 
gebeurt aan de hand van een 
verzendlijst die afhankelijk van 
het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die na deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor een 
kosteloos rapport in aanmerking 
kornen, to bestellen bij Gouda 
Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-4547 
62. De WODC-rapporten, 
verschenen in 1988 en daarvoor, 
zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij. afdeling 
Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbe- 
schrijvingen van de in 1992, 1993 
en 1994 verschenen rapporten. 

Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Prerentiestrategieen in de praktijk; 
een meta-evaluatie van eriminali-
tenspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren: een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
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Ontwikkeling van de .jeugscrimina-
liteit en de justitiele jeugdbe-
scherndng: per/ode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politic, partners en milieu; 
wooden en (laden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkoinende criminaliteit op 
de Nederlamlse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politic en openbaar tninisterie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van rich tlijnen 
1993, WODC 123 
Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en •anhoop; 
een onderzoek under gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 
Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie: 
waitron vreenidelingen nit diverse 
minderheidsgroepen we/ of niet 
kiezen roor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W. 
Prestatieverschillen tussen arron-
dissemen ten 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
Tbs met aanwijzingen 
1993, WODC 127 
Junger-Tas, J. 
Alternatieven your de vrijheids-
straf; lessen nit het buitenland 
1993, WODC 128 
Kommer, M.M. 
Heenzendingen 
1994, WODC 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een onderzoek 
naar de reeidive van dienstverleners 
en kortgestraften 



1994, WODC 130 
Rutenfrans, C.J.C. en G.J. 
Terlouw 
Delinquentie, sociale controle en 
'life events'; eerste resultaten van 
een longitudinaal onderzoek 
1994, WODC 131 
Aalberts, M.M.J., J.C.J Boutellier 
en H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; 
een plaatsbepaling van het WODC 
bij het afscheid van J. Junger-Tas 
1994, WODC 132 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspicidn van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het -WODC (mw. A. 
Weide-Eind, 070-370 65 54 tot 
15.00u). In 1992, 1993 en 1994 
verschenen de volgende 
rapporten: 

Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC K21 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Strafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, K24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 - 

Spaans, E.C. 
't Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Naturalization/naturalisation/Ein-
biirgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
A VP Drenthe 
1993, WODC, K29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste 
ervaringen met coeducatie in Het 
Poortje 
1993, WODC, K30 
Hesseling, R.B.P. 
Huismeesters 
1993, WODC, K31 
Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek 
naar moorden op prostituees 
1994, WODC, K32 
Berg, E.A.L.M. van den 
Openbaar Ministerie en milieu; 
terugblik op 1992; tweede meting 
'Planning & Control 
Milieuwethandhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, C.J. van 
Eigen schuld!? rulpa in causa' hij 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de•uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
1. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reproreeht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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