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Wist u dat er camera's op u gericht zijn tijdens een bezoek aan een kerkhof, een. wandeling in een recreatiegebied of terwijl u van een dansact geniet in de Baja Beach
Club?1 De aanwezigheid (of welhaast alomtegenwoordigheid) van Closed-Circuit
Television op de meest uiteenlopende en onverwachte plekken is een pregnant
voorbeeld van de persistente en indringende technologie die de privacy van het individu tegenwoordig in verregaande mate op het spel zet. De bewegingen, en gedragingen van personen kunnen met behulp van allerlei nieuwe technieken tot in detail, worden gevolgd en vastgelegd: bijvoorbeeld via het globale afluistersysteem
Echelon, wereldwijde satellietverbindingen als het Global Positioning System, en
(iets minder exotisch) het rekeningrijden. Maar niet alleen camera's, ook biometrie,
DNA-technoIogie en (vooral) allerlei instrumenten voor de verwerking van elektronische en digitale informatie hebben effecten op het privéieven van burgers. Privacyis dan ook een hot issue. De media schenken vrijwel dagelijks aandacht aan privacykwesties. Wetenschappelijke en theoretische literatuur op het gebied van sociologie,
recht, filosofie en antropologie staat veelvuldig in het teken van zaken rond privacy.
En ook het publiek is bezorgd, en verontrust over de groeiende mogelijkheden totinbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat het Rathenau instituut in
1999 heeft uitgevoerd, Privacybeleving van burgers in de informatiemaatschappij (Smink e.a.
1999). Het uitgangspunt van dit onderzoek betreft, zoals de titel al aankondigt, uitdnikkelijk de invloed en rol van informatie- en communicatietechnologie in relatie
tot privacykwesti.es. Het doel is om aan de hand van een viertal casussen, waaronder
de plaatsing van camera's langs de autoweg, een. inzicht te krijgen, in 'de oordeelsvorming van burgers ten aanzien van het afstaan, gebruik en eigendom van. persoonsgegevens' (Smink e.a. 1999, 18). Uit het onderzoek komt eigenlijk niet veel
meer naar voren dan dat in de publieke opinie verontrusting over privacyaantastin105

36

1
1
T
^
§
w
£j

106

gen bestaat: 77% van de burgers heeft het gevoel dat privacy tegenwoordig bedreigd
wordt, vooral als gevolg van. de toename van toepassingen, van informatie- en communicatietechnologie in. allerlei contexten en sferen van het dagelijkse leven (75}.
Privacy wordt daarbij als een complex begrip zonder eenduidige betekenis beschouwd. De meest gebruikte omschrijving van privacy luidt: 'alles wat van mij is en
waarvan, ik niet wil dat andere mensen dat weten' (52). Privacy wordt daarnaast beschreven als: niet gestoord worden, kunnen doen. en laten watje wilt zonder dat een
ander daar commentaar op kan geven, alles wat het persoonlijk leven aangaat, belangen die alleen de persoon zelf aangaan, vrij leven zonder inmenging van buitenstaanders, vrijwaring van oordelen van anderen - en vanuit een ander perspectief als:
geen misbruik maken, van het vertrouwen van. anderen., en. als individu afstand houden van zaken die de eigen persoon niet betreffen (52,55-56). Bovendien gaat achter
deze publieke conceptie van privacy een breed scala aan waarden en overtuigingen
schuil Burgers ervaren inbreuken op privacy ais aantasting van zelfstandigheid, bewegingsvrijheid en gelijkheid. Ook ongestoord leven, vrij blijven van stigmatisering, vrij blijven van manipulatie, eigenwaarde, integriteit, en autonomie worden
genoemd als aan privacy gerelateerd (50 w). Privacy komt in de publieke conceptie
daarom naar voren als een. breed, rijk en diep gefundeerd begrip dat vanwege de
nauwe relaties met cruciale aspecten van het individuele leven een speciale bescherming verdient - een. bescherming die in het licht van de indringende informatie- en
communicatietechnologie des te noodzakelijker wordt geacht.
In een tweetal recente publicaties, beide met de onheilspellende titel The end of
privacy, wordt het vraagstuk rond de bescherming van privacy tevens aan de orde gesteld, maar vanuit een meer beperkt privacybegrip dan burgers hanteren (Whitaker
1999 > Sykes 1999). Deze benadering is illustratief voor een groot deel van de theoretische aandacht (in de filosofie, maar ook in het recht) voor de omvang, aard en inhoud van privacy, In de meeste recente publicaties over privacy wordt de problematiek in het licht van de hedendaagse informatiemaatschappij en haar verfijnde
technologieën beschouwd, hetgeen in toenemende mate leidt tot een. invulling en
definiëring van 'informarioneie privacy'.2 Privacy wordt dan gelijkgesteld, aan zaken
als bescherming van persoonlijke gegevens, controle op informatiegebruik, zeggenschap over toegang tot databestanden, geheimhouding van persoonlijke informatie,
eigendom van persoonsgegevens, minimalisering van informatieverzameling, of
zelfs simpelweg beveiliging van. data, Kortom, aan aspecten die betrekking hebben
op informatieverwerkende processen. In de publieke ervaring wordt privacy weliswaar ook in verband gebracht met informatie- en communicatietechnologie, maar
blijft privacy niet beperkt tot haar informarioneie dimensies. Voor burgers omvat
privacy, zoals het al genoemde Rathenaurapport iaat zien, meer facetten, dan de zuiver informarioneie. De in de boeken van Whitaker en Sykes gesignaleerde bedreiging of zelfs teloorgang wordt echter vrijwel uitsluitend in termen van een informationeel concept van privacy beschouwd. De privacykwesties die aan de orde worden
gesteld, en de benadering daarvan, vertonen dan ook opvallend veel overeenkom-

sten. Alleen de verklaring voor, of achtergrond van, de geschetste doemscenario's
verschilt ingrijpend,
Reg Whitaker besteedt in zijn The end ofpnvaty. How total surveillance is becoming a reality aandacht aan het gebruik dat van data wordt gemaakt, met name via de tegenwoordig zo wijdverspreide elektronische databanken. Gegevens worden meestal
verzameld met het oog op twee doelen: analyse en uitsluiting van risico's enerzijds,
en identificatie en insluiting van individuen anderzijds. Deze tweeledige functie
zorgt ervoor dat aan de potentieel disciplinerende tendensen, van informatie- en
communicatietechnologie door burgers steeds meer wordt meegewerkt en bijgedragen. Immers, de technologie vergemakkelijkt het dagelijkse leven, verbetert de
veiligheid en vergroot de keuzemogelijkheden van consumenten. Ondanks de voor
de hand liggende keerzijde van de privacybedreigende technologie, is de weerstand
ertegen gering vanwege de verleidelijke voordelen die zij biedt. Verzet tegen het
'panoptisme' en verdediging van privacybelangen komen dan ook nauwelijks van
de grond..
Ook Charles Sykes is in zijn boek somber over de mogelijkheden tot bescherming van privacy. Volgens hem heeft dit alles te maken met de 'algemene geest des
tijds' waarin zeifonthuiling op grote aandacht en fascinatie kan rekenen. De eis van
privacy die onder burgers zo veelvuldig geuit wordt, gaat paradoxaal genoeg gepaard met een vraag rtaar onthulling van de meest intieme informatie, en een behoefte om te gluren in het private leven van een ander. Om het plat te zeggen: degene die het meeste klagen over privacyschendingen zijn tegelijkertijd de grootste
exhibitionisten (Sykes 1999, 185). De aantastingen van privacy lijken dan ook niet
eenvoudig te voorkomen of bestrijden. Sykes pleit voor het herstel van een cultuur
waarin privacy wordt gerespecteerd en als onvoorwaardelijke waarde voorrang krijgt
boven andere belangen. De "revolutie in privacy' zal uiteindelijk echter bepaald
moeten worden door een verandering in de attitudes van individuen waardoor het
minder vanzelfsprekend of acceptabel wordt dat informatie over de intimiteiten van
het leven wordt verzameld en blootgelegd - een omwenteling die in de bestaande
dominante culture ofexposure waarschijnlijk maar moeizaam kan worden gerealiseerd.
Sykes is echter (evenals Whitaker) van mening dat de bescherming van privacy
wei een belangrijk thema is: op de politieke agenda zou privacy een prominente
plaats, of zelfs de allerhoogste prioriteit moeten krijgen. De belangen en zorgen van
burgers lijken door theoretici dus serieus genomen te worden. De vraag is echter, of
de wijze, waarop dit gebeurt bevredigend is. Het informationele perspectief waarmee de privacyvraagstukken worden benaderd is immers beperkter dan de omvang
van de zorgen die burgers uiten. Privacyproblemen hebben volgens Whitaker te maken met de hedendaagse panoptische technieken van dataverwerking. Voor Sykes
staan de vraagstukken rond bescherming en onthulling van informatie centraal in
de hedendaagse problematiek. Door deze focus op processen van omgang met informatie wordt veronachtzaamd dat ook ruimtelijke en. lichamelijke aspecten van privacy (aspecten die van oudsher in zowel de filosofische literatuur als de juridische
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traditie een prominente plaats innamen, en in de publieke opinie nog steeds zo
sterk voelbaar zijn) in. het licht van de voortschrijdende informatie- en communicatietechnologie van cruciaal belang zijn. Met betrekking tot bijvoorbeeld camera's
die individuen gadeslaan, bevindt het moment van de inbreuk op privacy zich niet
alleen in de vergaring van informatie (in dit geval: digitale visuele data). Dit aspect is
onmiskenbaar belangrijk omdat de vastlegging, verspreiding en koppeling van data
en bestanden verregaande consequenties kan hebben voor het individu. Maar in feite staat privacy al op het spel zodra een camera zich richt op het domein van de persoonlijke fysieke ruimte rond een subject, en zodoende de bewegingsvrijheid, de
vrijwaring van inmenging en het behoud van afstand (in de verwachtingen van burgers ook veelvuldig geuite ideeën van privacy) met voeten treedt. In het geval, van het
gebruik van DNA-testen is de relatie tussen privacy en lichamelijke integriteit voor
de hand liggend: niet zelden wordt immers in het kader van misdaadbestrijding - al
dan niet onder pressie - lichaamsmateriaal (zoals bloed, haren, en huid) afgenomen.
Dus niet alleen wanneer digitale gegevens worden, verwerkt, maar in feite al éérder
wordt persoonlijke privacy onder vuur genomen door informatie- en communicatietechnologie. Infbrmationeie theorieën hebben hiervoor in het geheel geen oog,
en dat lijkt een inherent gevolg van hun. eenzijdige, beperkte en oppervlakkige interpretatie en benadering van privacy. De complexiteit, omvattendheid, en robuustheid van het privacybegrip - zoals die in de opvattingen van burgers doorklinkt verdwijnen, uit het zicht. En deze reductie is niet onschuldig, maar brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De infbrmationeie noties, waarin geen ruimte is voor een
aantal, in de publieke beleving zo belangrijke aspecten van het begrip, kunnen vanwege hun. enge perspectief namelijk niet duidelijk maken wat het cruciale belang en
de fundamentele waarde van privacybescherming nu precies is. Theoretici als Sykes
en Whitaker blijken, ondanks hun goede bedoelingen, de belangen van privacybescherming voor burgers niet voldoende te kunnen behartigen. Privacy blijft in hun
analysen een smal en relatief begrip, dat het risico loopt verloren te gaan in het licht
van. tegenstrijdige belangen van het collectief
De realiteit van. dit risico blijkt wel uit het uitgangspunt dat de politiek filosoof
Amitai Etzioni in zijn The limits of privacy verdedigt. Etzioni bestrijdt de verabsolutering van privacybescherming, aangezien de zorg om individuele privacy volgens
hem zodanige omvang en status heeft verkregen dat algemene belangen en sociale
goederen, erdoor worden aangetast. Hij bespreekt vijf controversiële onderwerpen,
die in de Verenigde Staten met betrekking tot privacy aan de orde komen: de verplichte HIV-testen bij kinderen, de wetgeving rond registratie van voormalige zedendelinquenten, de toepassing van biometrische identificatiemiddelen, de encryptie van electronische communicatie, en de beveiliging van medische bestanden. In al
deze gevallen. - met uitzondering van de laatste - worden publieke belangen genegeerd en zelfs bedreigd vanwege een extreme bezorgdheid om privacy. Deze stand
van zaken vereist een correctie van de status en. positie die privacy in de hedendaagse
maatschappij heeft verkregen, In plaats van privacy te behandelen als een onaantast-

bare, geprivilegieerde waarde waaraan, op geen enkele wijze mag worden getoornd,
zou een. balans gevonden moeten worden tussen individuele rechten en sociale verantwoordelijkheden, tussen persoonlijke vrijheid en publiek belang. Bijvoorbeeld
het gebruik van biometrie (in de vorm van een. universele identiteitskaart, met alle
informatie over de identiteit en het verleden van de persoon, die iedereen ten alle tijden bij zich draagt en die verbonden is met een centrale databank) levert zoveel
voordelen voor het publieke welzijn op, dat de inbreuk op privacy die er mee gemoeid is op de koop toe genomen moet worden. In zijn boek zet Etzioni uiteen welke schadelijke gevolgen een niet-gecompromitteerde privacy voor het publieke belang kan hebben, en onder welke morele, juridische en sociale omstandigheden het
recht op privacy mag (en naar zijn mening: zou moeten) worden beperkt. Privacy
kan op die manier haar positie als onbegrensd en. welhaast heilig recht verliezen,
hetgeen volgens Etzioni een wenselijke en zelfs noodzakelijke ontwikkeling is.
Deze conclusie hangt inherent samen met de smalle, oppervlakkige informationele concepten, waarin privacy vrijwel geheel wordt ingevuld door of zelfs samenvalt met zeggenschap over informatie als zodanig. Etzioni gaat (net als Sykes en
Whitaker) uit van een informationele notie van privacy; bij hem vormen publieke
toegankelijkheid en openbaarheid van gegevens de cruciale componenten in de huidige privacykwesties. In bijvoorbeeld het geval van de biometrische identificatoren
(zoals geautomatiseerde vingerafdruksystemen, irisscans, handgeometrie en digitale stem- en gezichtsherkenning) is er in zijn bespreking alleen sprake van omgang
met informatie. Aan andere aspecten van de problematiek, die voor burgers juist zo
belangrijk zijn, wordt dan geen recht gedaan. Bij de toepassing van biometrische
technologie worden ook vragen opgeworpen omtrent onder meer de lichamelijke
integriteit van individuen, en de persoonlijke ruimte waarin een persoon vrij is van
bemoeienis en oordelen van anderen. Etzioni besteedt aan. deze vragen echter geen
aandacht, en dat is de onvermijdelijke consequentie van de informationele visie die
hij bezit. Vanuit een dergelijk smal en beperkt perspectief delft privacy in de zorg
om het algemeen belang bijna vanzelf het onderspit.
In de gangbare theoretische informationele noties blijft privacy een. relatief begrip, dat uitermate vatbaar is voor het soort belangafwegingen dat Etzioni maakt en dat daarin niet zelden wordt opgeofferd. Burgers staan dus met lege handen als
zij privacy als fundamentele waarde theoretisch verdedigd verwachten te zien. Of
toch niet? Etzioni's analyse staat in schril contrast met het pleidooi van. de Vlaamse
jurist Serge Gutwirth, waarin privacy als een. brede, radicale notie naar voren wordt
gebracht, juist met het oog op de mogelijke schendingen van individuele vrijheid in
een hoogtechnologische cultuur. Door de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie heeft de bedreiging van privacy een nieuwe dimensie gekregen: de schaal en omvang van informatieverwerking zijn zodanig toegenomen, dat
personen vrijwel volledig transparant, traceerbaar en controleerbaar worden. Individuen worden daardoor beknot in. hun vrijheid, en ontdaan van hun gevoel van onafhankelijk, uniciteit en eigenheid. Het belang van de bescherming van wat Gutwirth
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met een neologisme 'privacyvrijheid' noemt, wordt dan des te groter.. Privacy is volgens Gutwirth in feite de naam die aan individuele vrijheid wordt gegeven, en. daarom bevindt zij zich in de kern van de moderne rechtstaat; zij is de "bouwsteen van de
democratische samenleving' ^7), Privacy is in die zin, net als politieke vrijheid, voor
onze samenleving essentieel en fundamenteel
Het is vanuit deze optiek dat Gutwirth privacy naar voren brengt als een strategisch concept dat kan worden ingezet in het verweer tegen de machtsaspecten van
de huidige technologische ontwikkelingen, Vanuit haar verwantschap met vrijheid
kan privacy een bevrijdende, emancipatorische, kritische kracht krijgen. Op basis
van een historische en cross-culturele analyse van concepties van de persoonlijke levenssfeer, privacygewoonten en individuele rechten, komt Gutwirth tot de conclusie dat privacy meerduidig, onbepaald, contextgebonden en relatief is. Het begrip
blijft daarmee Van een halstarrige onzegbaarheid' (43). Deze conceptuele weerbarstigheid kan voor de juridisering van privacy weliswaar problematisch zijn, maar levert het individu machtsvoordelen op, Door privacy, als uitdrukking van individuele vrijheid, onbepaald te laten kan zij strategisch worden ingezet al naar gelang de
contexten, omstandigheden en verhoudingen dit vereisen (46). Het inroepen van
privacyrechten brengt op die manier automatisch de verplichting met zich mee om
de verdeling van macht en weerstand in de maatschappelijke verhoudingen ter discussie te stellen,
Het is volgens Gutwirth dan wel nodig om de definitie en invulling van privacy
open te laten - niet alleen om effectief gebruik te kunnen maken van de emancipatoire potentie van het begrip, maar ook om haar onlosmakelijke verwevenheid met
persoonlijke vrijheid te tonen. Aangezien deze vrijheid per definitie onvatbaar en
onbeschrijfbaar is, dient ook de inhoud en omvang van privacy oningevuld te blijven. Het privatyconcept is daarom inherent mulridimensioneel, omvattend en
breed; het heeft betrekking op zelfbepalingsvrijheid, maatschappelijke diversiteit,
pluraliteit en culturele rijkdom. Met deze conceptie lijken we opvallend dicht te
zijn beiand bij de publieke ervaring, waarin privacy wordt geassocieerd met een
breed scala van zaken, waarden en contexten. En belangrijker nog, op basis van een
dergelijk rijk concept kan een open en evenwichtige belangenafweging tussen individuele rechten en publieke belangen plaatsvinden zonder dat privacy zich bij voorbaat in een zwakke uitgangspositie bevindt,.
Dat is precies de reden waarom Serge Gutwirth zijn begrip onbepaald laat en verdedigt op basis van een breed, aan de intuïties appellerend concept als vrijheid. Privacy kan de inzet zijn bij verschillende belangenafwegingen: tussen privacy en een
ander fundamenteel recht (zoals de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting),
tussen privacy en een "gewoon" recht (zoals de bevoegdheid om persoonsgegevens te
verwerken, hetgeen een economisch belang beschermt) en tussen privacy en het algemene belang (zie Gutwirth 1999, 58). De meeste botsingen doen zich voor in het
laatste geval, bijvoorbeeld wanneer zaken als publieke gezondheid, openbare veiligheid en openheid van informatie dienen te worden afgewogen tegen de privacyrech-

ten van de individuele burger; kortom, het soort botsingen dat Etzioni in zijn boek
aan de orde stek. Een. probleembenadering als die van Etzioni doet volgens Gutwirth echter geen. recht aan het besef dat het belang van privacy een ander karakter
heeft dan de belangen waartegen zij wordt afgewogen. Privacy bezit, in zijn woorden, een speciaal 'normenhiërarchisch gewicht' in de belangenbalans waardoor zij
per definitie en bij voorbaat een bepaalde mate van prioriteit bezit (110). Privacy
weegt zwaar "omdat zij deel uitmaakt van het pakket van onderling sterk verweven
fundamentele rechten en vrijheden dat borg staat voor onze individuele, politieke
en sociale emancipatie' {57).
In een rijk, diep gefundeerd en breed concept van privacy zoals dat in de publicke opinie voelbaar is, komt deze normatieve lading duidelijk tot uiting. Op basis
daarvan kan het centrale belang van privacy worden verdedigd en beschermd. In. de
smalle införmationelc perspectieven blijven de fundamentele rol en omvang van
privacy echter onzichtbaar. Als privacy adequaat en voldoende beschermd wil worden in de huidige informatiesamenleving, lijkt het nodig dat theoretici de rijkdom
van het privacyconcept in hun. beschouwingen opnemen. En aangezien die
rijkdom
vooral in de publieke opinie verwoord wordt, mogen burgers met recht de privacyexperts van onze tijd genoemd worden,
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Noten
1. Zie onder andere Trouw, 02-12-2000 resp. Algemeen Dagblad, 13-11-2000. Het laatste geval is
door Sjaak Bral op de hak genomen in het RTL4-programma Het wakend oog (05-01-2001).
2. De wetenschappelijke aandacht voor privacy is sinds de jaren zestig, in reactie op de verschillende trends in computergebruik, steeds meer uitgegaan naar de definiëring en verdediging van
een adequaat begrip in het licht van de implicaties van elektronische dataverwerking. Zeggenschap over informatie en bescherming van persoonsgegevens worden hierin als centrale elementen
van privacy naar voren gebracht. Controle over de toegang tot persoonlijke data wordt beschouwd
als voorwaarde voor bijvoorbeeld het aangaan en onderhouden van intieme en sociale relaties, voor
de waarborg van een bepaalde noodzakelijke mate van anonimiteit, of voor de vormgeving van de
private persoonlijkheid (zie bijvoorbeeld Wesrin 1967). De informationele dimensies van de in die
tijd heersende privacyproblematiek vormen het uitgangspunt voor deze analysen, hetgeen leidt
tot de verspreiding van het idee van 'computerprivacy', ofde inmiddels meer gangbare term 'informationele privacy', die in 1971 door Arthur Miller in diens inmiddels klassieke The assault on privacy
voor het eerst is geberigd.
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