
Veiligheid en privacy z i j n  dominante thema’s in het huidige publieke en politieke 

debat. In veel gevallen worden ze als tegengestelde belangen neergezet: gaat meer 

veiligheid ten koste van de privacy, en andersom? En: welke van de twee is nu eigen-

l i j k  de belangrijkste? Verschillende partijen hebben positie gekozen. Aan de ene kant 

de hoeders van de veiligheid en aan de andere kant de waakhonden van de privacy. 

In de praktijk blijken deze wel over, maar slechts zelden met elkaar te praten. 
In deze studie is daarom een andere benadering gekozen. De onderzoekers 

hebben gezocht naar een balans lussen privacy en veiligheid. Beide z i j n  immers van 

belang in een democratische rechtsstaat: en daarom moet de verhouding tussen deze 

twee goed begrepen worden. 
Aan de hand van een analyse van het huidige debat over veiligheid en privacy 

worden de mythes over deze beide begrippen ontkracht evenals de standaardreacties 

die regelmatig gehoord worden. Het resultaat is dat de verwantschap tussen beide 

begrippen zichtbaar wordt en de contouren voor de nieuwe balans worden gegeven. 
Het doel is dat het debat over veiligheid en privacy in de huidige samenleving 

op realistische wijze wordt gevoerd. Kr hoeft geen concurrentie tussen veiligheid en 

privacy te bestaan. Voor het voeren van het debat worden daarom t i e n  handvatten 

gegeven. Deze handvatten bieden een waarborg voor een doelmatiger en doel-

treffender debat lussen belanghebbenden dan lol op heden werd gevoerd. 
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