
Enquête: VEILIGHEID VERSUS PRIVACY
EU-Café 3-4 september 2005

Filia den Hollander en Arjen Kamphuis

Veel polls laten zien dat mensen (burgers) bereid zijn meer van hun privacy en andere burgerrechten op 
te geven ten behoeve van meer veiligheid. Twee vragen zijn daarbij voor zover ik weet niet gesteld; 
vragen die ik (als bijzonder mens Filia den Hollander maar ook gewoon als “burger”) nou net belangrijk 
vind:

1) Hoeveel van mijn privacy wil ik opgeven voor meer veiligheid?
2) Hoeveel (en welke) van de beslissingen daarover wil ik overlaten aan de politiek 1?

Deze vragenlijst – die geen wetenschappelijke enquête is en dat ook niet pretendeert te zijn – is om u 
(en mezelf) te helpen de bovenstaande vragen te beantwoorden, dat wil zeggen: om van een algemene 
stelling – “Ja ik ben bereid meer van mijn privacy op te geven ten behoeve van meer veiligheid” – te 
komen tot een precieze positiebepaling. Here we go:

1. Veiligheid, perceptie & werkelijkheid

1. Hoe veilig voelt u zich vandaag de dag in Nederland?

0-------------------------------------------------5-------------------------------------------------10
      zeer veilig    gewoon              zeer onveilig

2. Is dat meer of minder dan 5 jaar geleden?

0-------------------------------------------------5-------------------------------------------------10
      veel minder   evenveel               veel meer

3. Waarom voelt u zich veiliger of juist onveiliger dan 5 jaar geleden?
- rampen zijn toegenomen / afgenomen in de laatste 5 jaar
- terrorisme is de laatste 5 jaar toegenomen / afgenomen
- zinloos geweld is de laatste 5 jaar toegenomen / afgenomen
- criminaliteit is de laatste 5 jaar toegenomen / afgenomen
- anders, namelijk ................................................................................................................

4. Is uw perceptie van veiligheid door de media beïnvloed?
ja / nee

4a. Indien u “ja” heeft geantwoord: hoe heeft de media uw idee van veiligheid beïnvloed?
........................................................................................................................................

4b. Indien u “nee” heeft geantwoord: waarom vind u dat uw idee van veiligheid niet door de media is 
beïnvloed?

........................................................................................................................................

4c. Wat is uw belangrijkste nieuwsbron? (bijvoorbeeld: 8-uur journaal)
........................................................................................................................................

2. Afwegingen rond veiligheid

Op een schaal van 0 – 10, hoeveel belang hecht u aan uw persoonlijke veiligheid en die van uw naasten 
t.o.v. uw privacy, welvaart en bewegingsvrijheid?

1. Veiligheid versus Privacy

Bijvoorbeeld: Bent u bereid de overheid inzage te geven in al uw internetverkeer ten behoeven 
van de opsporing van terroristen?

0-------------------------------------------------5-------------------------------------------------10
geef mij maar veiligheid        geef mij maar privacy

1 We gaan er hierbij van uit dat de politiek representatie van de burgers inhoudt, politici werken dus in opdracht van 
de burgers.
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2. Veiligheid versus Welvaart

Hoeveel % van uw welvaart bent u bereid extra in te leveren voor preventie van criminaliteit of 
terrorisme?

0-------------------------------------------------5-------------------------------------------------10
ik wil niets extra betalen   veiligheid gaat voor alles

3. Veiligheid versus Bewegingsvrijheid

Vindt u preventief oppakken en vasthouden van medeburgers (of uzelf) acceptabel om de 
openbare veiligheid te bevorderen?

0-------------------------------------------------5-------------------------------------------------10
nee, altijd redelijke verdenking ja, eerst oppakken & vastzetten

noodzakelijk     en dan pas vragen stellen

3. Controleerbaarheid van overheden

1. Mogen overheden zich onttrekken aan democratische controleerbaarheid als dit de openbare veiligheid 
ten goede komt?

0-------------------------------------------------5-------------------------------------------------10
nee, geen fratsen       ja, als ze hun werk maar doen

   en het veiliger wordt

2. Moeten overheden de effectiviteit van maatregelen aantonen alvorens zij deze invoeren?

0-------------------------------------------------5-------------------------------------------------10
nee, dat kan wel eens te lang duren    ja, altijd

3. Draagt het bewaren van uw internetverkeer bij aan de bestrijding van terrorisme of criminaliteit?
ja / nee

3a. Indien u “ja” heeft geantwoord: hoe draagt het bewaren van uw internetverkeer bij aan de 
bestrijding van terrorisme of criminaliteit?

........................................................................................................................................

3a. Indien u “nee” heeft geantwoord: waarom draagt het bewaren van uw internetverkeer niet bij aan de 
bestrijding van terrorisme of criminaliteit?

........................................................................................................................................

4. Achtergronden van onveiligheid

1. Moet het kabinet verantwoording afleggen voor politieke steun en deelname aan een aanvalsoorlog 
tegen een soeverein land dat geen bedreiging vormt voor de veiligheid van de aanvallers?

ja / nee

Indien u “ja” heeft geantwoord:
1a. Verantwoording aan ons afleggen? ja / nee

1b. Verantwoording afleggen aan het aangevallen soevereine land? ja / nee

Indien u “nee” heeft geantwoord:
1c. Waarom vindt u dat het kabinet hiervoor geen verantwoording moet afleggen?

........................................................................................................................................

2. In hoeverre maken overheden gebruik van in de samenleving levende gevoelens van onveiligheid om 
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beleid en wetten er door te krijgen?

........................................................................................................................................

2a. Denkt u dat overheden zelf deze gevoelens in de hand werken of creëren om steun voor hun beleid te
verwerven? (Denk aan bijvoorbeeld de film Wag the Dog, met Dustin Hoffman en Robert deNiro)

........................................................................................................................................

5. De persoonlijke leefsfeer

1. Op een schaal van 0 – 10, welke van de onderstaande veiligheidsmaatregelen zijn voor u acceptabel?
(0 = volkomen onacceptabel, 5 = weetniet, 10 = volkomen acceptabel)

- fouilleren bij ingangen van alle openbare gebouwen ..............
- fouilleren van vrouwen door mannen of lesbische vrouwen ..............
- preventief oppakken van mensen met bruine ogen ..............
- cameratoezicht op kinderspeelplaatsen ..............
- preventief heropvoeden van kinderen ..............
- preventief hersenspoelen van de kinderen van uw buren ..............
- digitale slotgrachten ..............
- satellietcontrole ..............
- infrarood-scannen als fouilleermethode ..............
- iriscopie / vingerafdrukken op paspoort ..............
- DNA-databanken ..............

Uw opmerkingen of suggesties, of om op een van de voorgaande vragen uitgebreider in te 
gaan

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Hartelijk Dank
Desgewenst maken wij voor u een kopie van deze vragenlijst, om mee naar huis te nemen.
Dank u wel voor het invullen van deze vragenlijst en geniet wel / niet van de mooie dag!
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