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BIBLIOTHEKEN IN DE TANG

Frank Kuitenbrouwer

D e Amerikaanse Patriot Act machtigt de FBI gege-

vens over leengedrag te verzamelen bij openbare

bibliotheken en zelfs hen te verplichten het ‘surfge-

drag’ van hun klanten heimelijk te monitoren. Dat heeft voor

de nodige commotie gezorgd in de Amerikaanse bibliotheek-

wereld. In februari heeft Marijke Verstappen daarover in dit

blad uitvoerig bericht. In het maartnummer van Informatie

Professional meldde Hans Veen van de OB Eindhoven een

Nederlandse casus. De politie klopte bij hem aan voor gege-

vens over lidmaatschap, gebruik en leengedrag. 

Amerikaanse toestanden ook in Nederland? Veen relati-

veert deze vraag met reden. Het bleek te gaan om een 

bedreigende e-mail die van een bibliotheek-pc was

gestuurd. Dat dient te worden onderscheiden van de klas-

sieke functie van het verschaffen van onbelemmerde toe-

gang tot informatie voor allen. Een gerichte opsporings-

vraag is bovendien iets anders dan een zogeheten

visexpeditie. In een elektronisch sleepnet blijven ook aller-

lei ondermaatse visjes hangen – volstrekt onschuldige bij-

vangst – vaak zonder dat ze dat zelf ooit te weten komen.

Toch kunnen ze later onvermoed nog heel wat last krijgen

met hun elektronisch signalement.

Dus: géén Amerikaanse toestanden in Nederland? Dat is

echter ook te snel gezegd. De publieke functie van de open-

bare bibliotheken loopt wel degelijk gevaar en wel door een

wettelijke tangbeweging. Zojuist is een wet aangenomen

over het vorderen van zogeheten verkeersgegevens in de

telecommunicatie (Kamerstukken 25 059). Daarnaast is

een wet in de maak die veel verder gaat en die – niet offi-

cieel maar wel in feite – neerkomt op een algemene infor-

matieplicht van burgers, bedrijven en instellingen tegen-

over politie en Justitie. Inclusief de openbare bibliotheek

(Kamerstukken 29 441).

BEWAARPLICHT
Verkeersgegevens lijken onschuldig: wie communiceert

met wie? Dat zegt toch niets over de inhoud van het gewis-

FORUM

PATRIOT ACT
Frank Kuitenbrouwer, commentator van NRC Handels-
blad, zet in deze Forum-bijdrage een aantal Nederland-
se ontwikkelingen rond het verzamelen van gegevens
op een rijtje. Hij laat ons zien dat de afgelopen jaren
door middel van diverse wetten is geknibbeld aan het
recht op privacy en informatievrijheid. Zo hier en daar
een wetswijziging lijkt zo ‘marginaal’, maar vele klein-

selde. En het is die inhoud die telt. Zeker voor de biblio-

theek. Bij moderne communicatietechnieken is het onder-

scheid tussen inhoud en verkeersgegevens echter niet goed

te handhaven. Een website is een verkeersgegeven (adres),

maar als men een zoekprogramma gebruikt worden de

gebruikte trefwoorden zelfs in de url opgeslagen.

De regering wilde wel toegeven dat verkeersgegevens een

aardig inzicht bieden in relatiepatronen. In Europees ver-

band wordt bovendien gewerkt aan een bewaarplicht voor dit

soort gegevens ten behoeve van de overheid. Nu worden ze

na betalen van de rekening in principe weggegooid. Opmer-

kelijk is vooral dat de wet niet de eis stelt dat verkeersgege-

vens alleen kunnen worden gevorderd bij een concrete ver-
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ogen: ‘Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet zie waarop dat

beeld berust. De burgerlijke vrijheden van de burgers wor-

den niet primair beschermd tegen de overheid maar door

de overheid die effectief kan optreden tegen inbreuken

daarop.’ 

Dat is de wereld op zijn kop. De rechten van de mens,

zoals de privacy of informatievrijheid, zijn juist geformu-

leerd om de grenzen van het overheidsoptreden te marke-

ren, leert reeds een blik in het Handboek staatsrecht Van

der Pot-Donner (senior). De nieuwe wet is door deskundi-

gen terecht bestempeld tot ‘een trendbreuk’ die ‘dwars

door het wetboek heenfietst’. Ieder lid van een sport- of

hobbyclub of eenieder die deelneemt aan een georganiseer-

de culturele activiteit is zijn of haar privacy kwijt. Vormt

deze consequentie op zichzelf al niet een duidelijk geval

van overkill?

Deze personen kunnen weten dat hun gegevens in verband

met hun activiteiten verwerkt kunnen worden, zo verdedig-

de Donners voorganger, Korthals, de ongehoorde over-

heidsinmenging in de vrije sfeer van de burgers. Maar het

willekeurige lid van een geitenfokvereniging – of bezoeker

van een openbare bibliotheek – geeft die gegevens toch af

in goed vertrouwen? Dat is nota bene een basisbeginsel

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Daar beslist de overheid voortaan over, is de boodschap van

de Wet-Mevis. Deze ontslaat elke houder van persoonsge-

gevens categorisch van een speciale relatie met de betrok-

kene – of het nu een vakbondslid is of een bibliotheekbe-

zoeker – wanneer dat politie of Justitie goed uitkomt.

De hypocrisie ten top is de grondslag die de Commissie-

Mevis aanvoerde voor haar ontremde voorstellen die zo

gretig zijn overgenomen door de regering. De bestaande

regels voor gegevensverstrekking aan de politie door ban-

ken, internet providers, etcetera zouden onduidelijk zijn.

Dat is een wel zeer slap excuus. Het is een reden deze

regels te preciseren en te handhaven en niet om de basis-

beginselen van een behoorlijke informatiemaatschappij

categorisch overboord te zetten.

Mr. Frank Kuitenbrouwer is commentator van NRC Handelsblad.

denking tegen iemand. Dit is de klassieke waarborg bij de

inzet van strafrechtelijke bevoegdheden. Loslaten van deze

eis is een vrijbrief voor de reeds genoemde visexpedities.

WET-MEVIS
Kroon op dit werk moet de Wet-Mevis worden, genoemd

naar de Rotterdamse hoogleraar die voorzitter was van een

adviescommissie. Deze legde – nog vóór 11 september

2001 – de basis voor een algemene informatieplicht waar-

mee ook de bibliotheken te maken krijgen. In principe

moet elk gegeven aan Justitie kunnen worden uitgeleverd.

En elk gegeven is wel ergens geregistreerd. Dit is de wette-

lijke erkenning van de snuffelstaat. Maar in de Tweede

Kamer verklaarde minister Donner (Justitie) met droge

tjes tezamen maken een grote deuk in de bescherming
die de burgers moeten kunnen genieten. Ook de posi-
tie van de bibliotheek, als hoedster van de gegevens
die klanten aan haar verstrekken, wordt uitgekleed.
Kuitenbrouwer heeft weinig goeds over voor de rede-
neringen van de verantwoordelijke ministers en rege-
ringen om de basisbeginselen van een behoorlijke

informatiemaatschappij zo uit te hollen. 
Is er sprake van Amerikaanse toestanden? We hebben
geen equivalent van een Patriot Act, zoals Frank Kui-
tenbrouwer ook aangeeft. Maar het lijkt me wel typisch
Nederlands om – al polderend – hier en daar stukjes
land te heroveren op de zee van onze vrijheden.
Marijke Verstappen


