
Onze kritiek

• Uw gegevens worden niet -zoals algemeen gebruikelijk 
is  bij statistisch onderzoek-  anoniem verwerkt. In 
tegendeel: door de codering  van deze onderzoeken zijn 
de onderzoeksgegevens nog vier jaar lang gemakkelijk 
terug te vinden.

• Er wordt misbruik gemaakt van uw gegevens. Hoewel U 
waarschijnlijk reeds eerder gegevens hebt afgegeven 
bij o.a. gemeentelijke instanties, wordt deze informatie 
nu (zonder dat u hiervan voldoende op de hoogte bent 
gesteld) opgenomen in de een volkstelling en 
vervolgens centraal opgeslagen.

• U wordt gedwongen mee te werken. Zo wordt u 
verplicht om informatie over u en uw familie te delen. 
Doet u dat niet, dan riskeert u een boete die kan 
oplopen tot 5.000 Euro. Daarnaast is het ook nog 
mogelijk, dat u de instructie krijgt met deze volkstelling 
mee te helpen en informatie over andere mensen te 
verzamelen.

• U wordt gediscrimineerd als u tot een minderheid 
behoort. De dwangmatige betrekking van daklozen in 
het onderzoek, de zeer vergaande vragen over 
migratieachtergrond en religieuze overtuiging en 
daarnaast ook de vraag naar wereldbeschouwing zijn 
niet alleen marginaliserend, maar worden in deze 
omvang ook totaal niet volgen Europese richtlijn 
verlangd. Waarom word ernaar gevraagd, welke 
precieze Islamitische geloofsstroming men aanhangt. 
als men tegelijkertijd geen onderscheid maakt tussen 
de talrijke stromingen van het christelijke geloof?

• Uw gegevens worden blootgesteld aan het risico van 
gegevensdiefstal. De centrale opslag van persoonlijke 
gegevens wekt interesse en maakt datadiefstal 
gemakkelijker. De uitwerkingen van zo'n diefstal 
kunnen gigantisch zijn. Samen met de andere 
informatie die over u beschikbaar kan een zeer helder 
beeld geschetst worden van wie u bent en wat u doet, 
iets wat normaliter alleen u iets aangaat.

• U bent niet voldoende geïnformeerd. Hoewel het in de 
Censuswet geschreven staat en ook in de 
volkstellinguitspraak van 1983 uitdrukkelijk gesteld 
werd, is er tot nu toe amper geïnformeerd vanuit de 
verantwoordelijke instanties. Dit heeft zich pas een 
klein beetje verandert nadat de deadline voor 
constitutionele klachten verlopen was. 

Wat kunt u doen?

• Vorm uw eigen mening en handel naar uw overtuiging. 
Wijd verbreide weerstand, creatieve acties en 
burgerlijke ongehoorzaamheid hadden ook al invloed op 
de volkstelling van 1987. 

• Laat u niet beïnvloeden door de dreigementen met 
boetes en verzachtende argumenten.

• Spreek erover met vrienden en kennissen. Bestel deze 
flyer en deel hem uit in uw vriendenkring. 

• Informeer nauwkeurig bij uw gemeente, de burgerlijke 
stand en het volksstatistiek bureau van uw land (in 
Nederland:  CBS) en beschouw de details en 
persoonlijke informatie die over u worden vrijgegeven 
en stel eens een kritische vraag over de kosten van 
deze volkstelling.

• Verspreid pamfletten, posters en stickets in de 
openbare ruimte.

• Weiger de vragen die u door de gemeente over u 
gesteld worden te beantwoorden en lever uw formulier 
in bij een alternatief verzamelpunt.

• Benader rechtsbijstand, dien een bezwaar in en start 
een petitie tegen de doorvoering van deze 
ondervragingen.

• Steun onze initiatieven door een donatie of - nog veel 
beter-  door uw medewerking met de AK Zensus 
mailinglist. Wij verwelkomen alle hulp.

• Is er een plaatselijke groep van de AK 
Vorratsdatenspeicherung in uw stad? Zoek ons op en 
doe mee.

• Neem contact met ons op als u terug wilt vechten, maar 
niet precies weet waar te beginnen!

Verdere informatie over de census vindt u onder:
http://www.zensus11.de

http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Volkszählung
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De 2011 census

Informatie over de volkstelling



Inleiding
In 2011 is er een Europa-wijde volkstelling, die u en ook 
ons in Duitsland aangaat. Tot nu toe is er hierover bij het 
grote publiek bijna niets bekend, omdat de overheid en 
instellingen liever niets publiceren over reeds jaren 
vaststaande feiten.

Wij zijn bezorgd over de volkstelling en zien uw 
fundamentele rechten en onze grondwet hierdoor 
geschonden. Op 16 juli 2010 dienden we daarom een 
klacht in bij het grondwettelijke gerechtshof in Karlsruhe, 
die werd gesteund door 13 077 mensen. Onze klacht werd 
afgewezen omdat "de voorwaarden om deze zaak te 
behandelen niet zijn vervuld," zonder inhoudelijke 
beoordeling van onze kritiek.

De achtergrond
De term volkstelling (door de autoriteiten vaak "census" 
genoemd) is misleidend, omdat in de volkstelling van 
vandaag de bevolking niet alleen maar "geteld" wordt. 
Sinds de volkstellingen ten tijde van het 
nationaalsocialisme is het algemeen bekend dat veel 
respondenten gedwongen zijn veel persoonlijke informatie 
over zichzelf te onthullen.

Met de resultaten van de statistische analyse van de 
gegevens, zou een betere planning van 
overheidsmaatregelen mogelijk moeten zijn. Daarbij gaat 
het over de organisatie van infrastructuur, zoals de 
grootte van kleuterscholen in wijken en buurten, de 
aanleg van leidingen (gas, water, telefoon,...) enz. In 
Duitsland hangen ook de vorming van kieskringen en de 
herverdeling van inkomsten (binnen en tussen 
bondslanden) af van de werkelijke verspreiding van 
mensen.

De laatste volkstelling in Duitsland vond voor de 
hereniging plaats, in de Bondsrepubliek in 1987 en in 
1981 in de DDR.

De laatste volkstelling in de Bondsrepubliek was 
oorspronkelijk gepland voor 1983. Er kwam veel protest 
van de bevolking en een constitutionele klacht, waarbij 
het grondwettelijke hof de vraag voorgelegd kreeg: Wie 
heeft recht op informatie over mij?

In de zogenaamde "volkstellingsuitspraak" van 15 
december 1983, verklaarde het grondwettelijke hof de 
belangrijkste punten van de volkstelling ongrondwettelijk 
en legde het "fundamentele recht op informationele 
zelfbeschikking" vast. De volkstelling moest vervolgens 
worden gereorganiseerd en kon pas in 1987 worden 
uitgevoerd.

Thilo Weichert, commissaris voor 
gegevensbescherming van Sleeswijk-Holstein: 
"Voor mij is het niet duidelijk waarom een dergelijke dure 
en ingewikkelde actie wordt uitgevoerd. Statistieken zijn 
nu alomtegenwoordig en meestal voldoende. Slechte 
politieke planning is niet gebaseerd op gebrek aan 
informatie, maar door verkeerde evaluatie van de 
bestaande gegevens. Slechte planning kan het beste 
worden voorkomen door het verminderen van de invloed 
van lobbyisten en transparante besluitvorming met een 
sterke participatie van de burger."

De voor 2011 geplande volkstelling vind plaats vanwege 
een Europese richtlijn die niet alleen in Duitsland maar 
-weliswaar in verschillende vormen- in heel Europa wordt 
uitgevoerd. Voor Duitsland is de census op 9 mei 2011 
gepland.

Ook u bent getroffen
Veel persoonlijke en gevoelige informatie van alle 
inwoners van Duitsland zullen worden 
samengevoegd tot een grote nieuwe adres- en 
vastgoeddatabank. Deze gegevens komen uit 
verschillende databases van de overheid, zoals van de 

burgerlijke stand, de vakbonden en gemeentelijke 
instellingen. Het verzamelen en samenvoegen van 
gegevens is al begonnen in november 2010.

Daarnaast worden nog drie andere 
bevolkingsgroepen verplicht tot het beantwoorden 
van vragenlijsten:

• Alle eigenaren van woningen of gebouwen (ook 
woningcorporaties) moeten een vragenlijst invullen met 
gedetailleerde vragen over de appartementen, hun 
voorzieningen en hun bewoners. De vragenlijst zal per 
post worden verstuurd en kan schriftelijk of digitaal 
worden beantwoordt. De eerste zogenaamde "pre-
enquêtes" zijn in de zomer van 2010 verstuurd, om een 
inventaris te hebben en alvast te beginnen met de 
opbouw van de adres- en vastgoeddatabases.

• Daarnaast zal ongeveer 10% van de Duitsers 
willekeurig worden geselecteerd om een andere 
vragenlijst met persoonlijke vragen te beantwoorden. 
Daarop staan onder meer vragen over eventuele 
allochtone achtergrond, religieuze voorkeuren en een 
(min of meer vrijwillige) vraag naar het persoonlijke 
wereldbeeld. De geselecteerde huishoudens krijgen een 
bezoek van een beleidsmedewerker, die de vragen 
direct stelt. Als alternatief kunnen de vragen ook 
schriftelijk of per telefoon worden beantwoord. Voor 
vragenlijsten die verkeerd of niet zijn ingevuld, is er een 
follow-up onderzoek. Als de burgers beslissen, gewoon 
"niet thuis" te zijn, kunnen ook buren en verhuurders 
geïnterviewd worden en kunnen "inspecties" worden 
uitgevoerd.

• Tot slot worden alle inwoners van aangemerkte 
´bijzondere gebieden´ gedwongen om persoonlijke 
informatie af te geven. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners 
van gevangenissen, studentencomplexen, 
bejaardentehuizen, klinieken, etc. Ook alle daklozen 
worden bij wet tot deze speciale gevallen gerekend en 
hiermee bij het 
onderzoek betrokken. 
Ontoerekeningsvatbare 
of ´kwetsbare´ mensen 
worden niet zelf 
ondervraagt. In dit geval 
wendt men zich tot een 
huismeester of 
begeleider.


