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Beschikken over informatie
leidt tot kennis
mi L.H.E. Mø11eK

In 1949 beschreef George OrweIl hoe een maatschappij eruit zou zien als de overheid een alziend oog had. De democratische wereld overleefde 1984 zonder in de spookwereld
van Orwell te belanden, wellicht omdat de technische moge
lijkheden tot het creëren van een dergelijk ‘oog’ te beperkt
waren.
Anno 2013 is er in verhouding niet 1984 veel veranderd.
Met de komst van het internet is liet uitwisselen van infor
niatie sterk toegenomen. Het internet heeft er ook voor ge
zorgd dat nagenoeg alles wordt vastgelegd. Het wemelt van
informatie. Veel van de informatie die beschikbaar is via het
internet, wordt ‘vrijwillig’ gedeeld of wel uitgewisseld met
Jan en alleman. Maar ook de informatie die niet bedoeld is
voor algemeen gebruik. vindt zo nu en dan zijn weg naar
vreemde mogendheden. Zo lijkt het erop dat de tijd waar
in het hacken van websites voorbehouden was voor stoute
whizzkids in achterkamers voorgoed voorbij is. Tevens lijkt
liet er zo op dat het alziend oog heel dichtbij is gekonien,
hoewel op een ander manier dan beschreven door Orwell.
Simpelweg door de vrijwillige, stiekenie of illegale uitwis
seling van informatie.
Met betrekking tot de legale uitwisseling van informatie is
er ook veel nieuws te bespeuren. De normen over hetgeen je
voor jezelf mag houden verschuiven. De steeds harder klin
kende schreeuw om transparantie maakt dat liet privédomein
krimpt. Maar ook liet toegestane gebruik van infoniatie die
verplicht aan een overheidsinstantie moet worden afgestaan
lijki via wetgeving en rechtspraak steeds verder te worden
verruimd. Daar waar na nine-eleven liet doel de niiddelen
heiligde wanneer er sprake was van terrorisme, zijn thans
verkeersovertredingen al voldoende rechtvaardiging voor
buitenwettelijke informatie-uitwisseling.
Terug iiaar Orwell. Onderdeel van de door hem beschre
ven wereld was een uitgebreide manipulatie met taal. Ook
hier zijn er vergelijkingen met deze tijd te bespeuren. Neem
bijvoorbeeld Hoofdstuk VIII, afdeling 6 van de Algeme
ne wet inzake rijksbelastingen die als titel ‘Geheinihouding’
heeft nieegekregen. l-loofdstuk VIII, afdeling 6, bevat art.
67 AWR. Uit liet tweede lid van dat artikel blijkt dat de ge
heimhoudingssoep van het eerste lid toch niet zo heet gege
ten hoeft te worden als liet eerste lid wil doen voorkomen. In
het tweede lid wordt de weg vrijgeniaakt voor art. 43c Liii
voeringsregeling AWR, alwaar vijf (5) pagina’s volgeschre
ven zijn met instanties waarmee de Belastingdienst informa
tie deelt. En als dat niet genoeg uitwisseling van informatie
mogelijk maakt, dan bevat art. 67 lid 3 AWR een algeme
ne ontheffingsmogelijkheid. Ik zou ervoor willen pleiten
dat de titel ‘van Hoofdstuk VIII, afdeling 6 vernoemd wordt
tot ‘1 Jitwisseling van inforniatie’. Al ‘as het om 984 op
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het punt van taalmanipulatie nog verder naar de toekomst
te schuiven. Voor wat betreft het alziend oog is meer nodig.
Dat blijkt wel uit de artikelen in dit tijdschrift.
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