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CollignonJemoet je
BSN
kunnen
veranderen

D
ooreen foutbijdegemeente
zijndepersoonsgegevens
vandrieduizendAmster-
dammersbijdeverkeerde

personenterechtgekomen.Niet al-
leenhet rekeningnummerende
adresgegevens,maarookhetBurger-
servicenummer (BSN)vandezemen-
sen ligt zoopstraat.
Degevolgenzijnniet teoverzien.

Metdecombinatie vandiedriegege-
venskaneenkwaadwillendepersoon
eennietsvermoedendslachtoffer fi-
nancieel, juridischenpersoonlijk te
gronderichten.

Deoplossing is simpelerdanhet
probleem.MaakhetBSNverander-
baar,net als eenpincode.Bij onze
banken ishetaldecenniaeenge-
woonteombinneneenweekeen
nieuwepincode tegeven, alshieraan-
leiding toe is. Pinpasgestolen?Even
eennieuwepincodeaanvragen.
Waaromisditnuzobelangrijk?

Doorde jarenheen ishetBSNeen
wondermiddelgeworden.Hetul-
tiemetransactiemiddel vooralonze
publiekediensten,maarookvoor
bankenenzorginstellingen.

De laatste jarenvragenzelfs sport-
scholen, telecomleveranciers enver-
huurdersomjouwBSN. Somsdirect,
soms indirect, alsonderdeel vanhet
alomtegenwoordige ‘kopietje van je
paspoort’.OnsBSNslingertoveral
rond.

DegemeenteAmsterdamstaatniet
bekendomhaarexpertisealshetgaat
omhaaromgangmetpersoonsgege-
vens.Ditmoetveranderen.Maardat
gaatniet vandeeneopdeanderedag.
Enopdegemeentehebbenwijnog
eenbeetje controle.

Watgebeurt ermet jouwgegevens
alsde sportschoolwaar jeaf en toe
traintopeens slordigblijkt te zijn?
Watdoe jeaandeonzorgvuldige tele-
comleverancier?
Daarompleitenwijnuvoordeze

enesimpelemaatregel: Als eenBSNzo
veelwordtgebruikals eenpincode,
laatonsdanookhetBSNkunnenver-
anderen.
ZodrahetBSNteveranderen is, zal

dewaardehiervanafnemen.Decom-
merciëlepartijendiehiernunogom
vragenzullenhiermeeophouden.
DanwordthetBSNweerprecieswaar
hetooit voorbedoeldwas: eenge-
heimecode ineenvertrouwensrela-
tie tussen jouendeoverheid.
Alsdeoverheid foutenmaakt,moet

deoverheidhetoplossen.Danmoet
zij joueennieuwBSNopsturen. Te-
genstanders zullenvrezenvoorde
‘bestuurlijk-administratieveconti-
nuïteit’.Maareenoverheidmeteen
ict-budget van tiennullenmoethier
eenoplossingvoorkunnenbeden-
ken.

Hetwordt tijddatdeburgers inNe-
derlandopkomenvoorhunrechten.
Tevaakwordenweweggezetals
machteloze slachtoffers vaneenover-
heiddiehaarzaakjesnietoporde
heeft.Hetdebacle vandezemaand
toontaanhoekwetsbareburgers (in
ditgevaluitkeringsgerechtigden)als-
maarkwetsbaarderworden.
Deoplossing ligtbijdeoverheid. Zij

beheertonzegegevens, zijmoethier-
voorverantwoordelijkheidnemen.
EenveranderbaarBSN is eenessen-
tiële stap indegoederichting.

Ancilla van de Leest, lijsttrekker
Piratenpartij Nederland

Jelle de Graaf, fractievoorzitter
Piratenpartij Amsterdam West

Boerkiniverbodis juistonderdrukking

H
etmottovanFrankrijk is:
‘vrijheid, gelijkheidenbroe-
derschap’ (liberté, égalité, fra-
ternité). Indepraktijk ishet

alleengeldigvoorhendiemeegaan
indedominante samenleving.
Geenvandiedriekernwaarden

vind ik terug inhetgenomenbesluit
indeFranse stedenomhetdragen
vaneenboerkini te verbieden.Hoe
sta jegarantvoorvrijheidals je vrou-
wendemogelijkheidontneemtom
vrij te zwemmen?
Hoeverhoudtgelijkheidzich totde

voorrangspositiediemannenen
vrouwenzonderboerkiniwordtge-
boden?Enoverwelkebroederschap
kan je sprekenalsdeminister van
(notabene!) emancipatieaangeeft
datdeboerkini iets vanarchaïsme is
endat zedatuit allemachtwilbestrij-
den? Ishet vreemddatmensteedsva-
ker zegtdat ermet tweematenwordt
gemeten inEuropa?Dat jealleenkan
rekenenopsteunzolang je indepas
loopt?
Ikvindhetvreemddat ‘verlichte’

geestenvaakaanvoerendatdehoofd-
doekeenvormvanonderdrukking is
enweigeren tegelovendathet een
vrijekeuze is.Netalsof eenvrouwniet
in staat isominalle vrijheidzelf tebe-

slissenof enwelkedelenvanhaar li-
chaamvoorandermansogenbe-
stemdzijn.Onderdrukking?Onder-
drukking is juist je eigenkaderaan
anderenopleggenendevrouwver-
biedenomeenboerkini tedragen.
Minachtingvandievrijekeuzeenar-
rogantiealom.

Deburgemeester vanCannesgaf
aandatdeboerkinidoetdenkenaan
islamistische terreurendaardoor
agressieuitlokt.Dat zoueenbedrei-
gingvormenvoordeopenbareorde.
Schaamu,oburgemeester!Die

openbareordehandhaaftunietdoor
eengroepvrouwenals zondebokaan
tewijzenenhuneenverbodopte leg-
gen.Dieopenbareordehandhaaftu
dooruwinwoners tevertellendat
dezevrouwennet zoveel rechtop
vrijheid, gelijkheidenbroederschap
hebbenals iederander.

U investeert inde toekomstdoor

metuwinwonershetgesprekaan te
gaanover terreur.U investeert inde
toekomstdoorervoor te zorgendat
uwbewonersmételkaar ingesprek
gaan.Het is eenbrevet vanonvermo-
gendatudeproblemenhebtge-
poogdtevermijdendoordevrijheid
vanvrouwentebeperken.

Normaliter zou ikeen ‘disclaimer’
aandeze tekst toevoegen indehoop
dathet zouhelpenomvooroordelen
overmoslimsweg tenemen.Ergens
tussendooreenopmerkingoverdat
ikookmoslimabenenterreurop
welkewijzedanookverachtenver-
oordeel.Datdoe iknuniet.

Misschienuitwoede,misschienuit
verdrietomdesituatie vandevrou-
wen inFrankrijk,misschienomdat
alle cijfersuitwijzendat juistmos-
limsvakerhet slachtoffer van terreur
zijn.Dubbel slachtofferoverigens.Als
jenietwordtvermoord,word jeaan-

gewezendooranderenalsdader.Als
veroorzaker.

Ofmisschien...Misschiendoe ikhet
nietomdat99procentvandemos-
limsgeen terrorist is enhet continu
uitsprekenvanmoslimsdeburge-
meester vanCannesmoedgeeftom
agressie jegensbedektevrouwen
recht tepraten.Misschiendoe ikhet
nietomdat iker vandaagklaarmee
bendatvrouwendriedubbelworden
geraakt.

IkbenMünireManisa. Ikbenmeer
danmijn religie engeslacht. Ikben
eenvrouwdiedevrijheidwilgenie-
tenomtedragenwatzewil, ongeacht
haar religie enafkomst.Ongeachtde
(on)bedektedelenvanmijn lichaam.
Het ismijn lichaamen ikbesliswat ik
draag.

IkbenMünireManisaenvandaag
sta ikvoordevrijheidvandevrouwen
inFrankrijk.

Boerkini

Een vrouw is prima in staat
zelf te beslissen of en wel-
ke delen zij wil bedekken.

Münire Manisa
is PvdA-politica
in Amsterdam
Nieuw-West.

Vrouwen in
boerkini op het
strand in Saint-
Tropez.
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