Frankrijk
koppelt
onvrijwillige opname-database
aan terrorisme-database
Per decreet heeft de Franse regering op 6 mei
2019 geregeld dat per 7 mei 2019 een nogal
ingrijpende koppeling in werking gezet tussen
twee databases. Het gaat om de database van
onvrijwillig
opgenomen
psychiatrische
patiënten en een terroristen-database van de
veiligheidsdiensten. De databases hebben de
namen HOPSYWEB en FSPRT. Het doel is, zoals gesteld in de
aanhef van het decreet, om radicalisering te voorkomen. Het is
voorstelbaar dat de staat pogingen doet radicalisering van
personen in een vroeg stadium op het spoor te komen. Wat hier
echter gebeurt is dat een medische registratie als verlengstuk
gaat dienen van opsporingsinstanties en als zodanig
een
onderdeel is van politionele en justitiële activiteiten. Uit
het decreet blijkt dat het om persoonsgegevens van individuen
gaat, namelijk de achternaam,
de voornamen en de
geboortedatum. Bij een match van personen die in beide
databases voorkomen voert men dan nader onderzoeks- /
opsporingswerk uit. Een dergelijke koppeling van databases
kennen we, zover we weten in Nederland (nog) niet. Het is
echter wel bekend dat opsporings- en veiligheidsdiensten in
Nederland zoiets best wel zouden willen. Het is daarom goed
om in de gaten te houden wat er in het buitenland gebeurt

FSPRT
De Fichier des Signalements pour la Prévention de la
Radicalisation à caractère Terroriste (FSPRT) is een database
die in maart 2015 per decreet tot stand is gekomen, enkele
maanden na de aanslag op de redactie van het blad Charlie

Hebdo. Het doel is daarmee op een centraal niveau te volgen
welke personen die radicaliseren, gaan neigen tot
terroristische activiteiten. Men zoekt daarbij dan bewust
binnen het psychiatrische domein.

HOPSYWEB
Dit is een database van alle personen in Frankrijk die tegen
hun wil opgenomen zijn in psychiatrische instellingen en daar
behandeld worden. Per decreet stelde de regering in 2018 deze
database in. Het doel ervan is om personen die tegen hun wil
psychiatrische zorg krijgen te kunnen traceren. Deze database
is in te zien door préfecturen, de politie, de leiding van de
departementen en de rechterlijke macht. In Frankrijk is in
2018 vanuit kringen van patiënten fel geageerd tegen dit
voornemen. Zo is er een website van patiënten die hiertegen
protesteren. Op Twitter bestaat een actief account genaamd
StopHOPSYWEB.

Stigmatiserend
Terecht betoogt men dat de staat met HOPSYWEB de
psychiatrische instellingen gebruikt als instrument voor de
veiligheidsdiensten. Door koppeling van HOPSYWEB aan de FSPRTdatabase is dat argument alleen maar in kracht toegenomen. Het
averechtse effect van al dit overheidsingrijpen is dat het
mensen met grote psychische problemen kan afhouden van het
zoeken van hulp. Zorgmijden dus.

ARGUS
Hoe zit het in Nederland ook al weer? Een landelijke
registratie van vrijheid beperkende maatregel in de
geestelijke gezondheidszorg(GGZ) vindt plaats in de ARGUSdatabase. Die was als ARGUS Informatie Centrum(AIC)
ondergebracht bij de Stichting Benchmark GGZ(SBG) die eind
2018 ophield te bestaan. Vermoedelijk is die nu ondergebracht
bij de rechtsopvolger Akwa GGZ, maar daar valt op het internet

geen bevestiging over te vinden. De vulling van de ARGUSdatabase stokte eind 2016/begin 2017, toen duidelijk werd dat
de gepseudonimiseerde persoonsgegevens waarmee die gevuld werd
als bijzondere persoonsgegevens dienden te worden. Dat, omdat
gepseudonimiseerde data in principe tot een persoon
herleidbaar zijn. Naar mijn weten heeft nog geen signaal
geklonken dat die database weer gevuld mocht worden.

Interesse
Ondanks dat de ARGUS-database nu niet gevuld wordt blijft
overeind staan dat we in Nederland in principe ook een
centraal gesitueerde database hebben van mensen waarbij
sprake is van vrijheid beperkende interventies in het kader
van psychiatrische zorg. Het gaat dan o.a. om middelen en
maatregelen. Daar is van overheidswege van meerdere kanten
interesse in. De voormalig directeur van de Militaire
Inlichtingen en VeiligheidsDienst(MIVD), Peter Cobelens, liet
zich enkele dagen na tragische aanslagen in Parijs in november
2015 in het programma Pauw op televisie nogal fel daarover
uit. Hij liet weten dat alle databases, ook elektronische
patiëntdossiers, ten dienste van die diensten horen te staan.
De gedachte om massaal data te koppelen is in Nederland ook
zeker aanwezig.

Frankrijk gaat te ver
In een poging informatie te krijgen over radicalisering en
grip op terrorisme gaat de Franse overheid met de in het
recente decreet vastgelegde koppeling van databases wel heel
erg ver. Te ver, naar mijn oordeel. Er zijn nu grote stappen
gezet op een hellend vlak.
Het is onduidelijk waar de
bemoeienis van de staat met medische informatie eindigt. Het
criminaliseren en juridiseren van databases met in principe
medische informatie is een verkeerde weg en kan
contraproductief gaan werken. Het is een speciale vorm van
schending van het medisch beroepsgeheim. Het aparte is ook

dat de veiligheidsdiensten in Frankrijk bij diverse aanslagen
de daders wel al in beeld hadden, maar met de beschikbare
informatie niets deden.
Het blijft verstandig om deze ontwikkelingen in het buitenland
te volgen. Ontwikkelingen in ons land in een dergelijke
richting worden dan eerder opgemerkt en de pas afgesneden.
W.J. Jongejan, 10 mei 2019

