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Aan het College voor de Rechten van de Mens
Onderwerpen: Jaarverslag Burgerrechtenvereniging Vrijbit 2013
Kennisgeving klacht Vrijbit over disfunctioneren CBP
Verzoek aangaande speerpunt beleid CRM
Beste mensen,
Bij deze bieden wij u ons Jaarverslag 2013 aan, zoals dat vorige week tijdens de Algemene Leden
Vergadering werd goedgekeurd door onze leden.
Het geeft ons inziens een goede indruk van de schrijnende situatie waarin burgers zich bevonden die
hun recht op bescherming van een privéleven gerespecteerd willen zien. Deze situatie, waarbij de
fundamentele rechten stelselmatig op grote schaal worden geschonden, door invoering of nadere
invulling van wet-en regelgeving en het gebruik van grootschalige dataverwerking-systemen, is in het
lopende kalenderjaar nog drastisch verergerd.
Naar aanleiding van onze bevindingen, zoals weergegeven in het Jaarverslag 2013, achtten wij het
onze plicht om het College Bescherming Persoonsgegevens aan te spreken op de rol die deze
toezichthouder speelde (en speelt) in ongelijke strijd tussen de burger en de databeluste overheid.
Een overheid die zelfstandig dan wel met behulp van (semi) private partijen zoveel mogelijk gegevens
over het doen en laten van iedere burger probeert te bemachtigen.
Waar het College voor de Rechten van de Mens zich nadrukkelijk bezighoudt met en rapporteert
over de staat van de mensenrechten in Nederland, sturen wij u bij deze ter kennisgeving een kopie
van de klacht die wij bij het CBP indienden. Over het falend toezicht en uitblijven van handhavend
optreden bij systematische grootschalige inbreuken op de privacyrechten van burgers, in het
bijzonder met betrekking tot de bescherming van privacy van patiënten en van het medisch
beroepsgeheim in de Zorgsector.
Ter onderbouwing van onze klacht sturen we u tevens
 O ze folder ik gee toeste i g die gelieerd is aa o ze e site www.ikgeentoestemming.nl,
 De publicatie van VPhuisartsen d.d. 14-3- 4 Ee alter atief oor het L“P ,
 De nieuwsbrief van de koepel KDVP d.d. 20-9-2014,
 Het artikel Verzekeraars krijge i zage edis he gege e s gepu li eerd door de Pri a y aro eter



d.d. 1-10-2014,
Het artikel van Petra Pronk Het LSP: het dossier waar niemand op zit te wachten- het einde
van het beroepsgeheim - wat verscheen in het magazine IBestuur no 12 (pdf te downloaden

via http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/iBestuur-12-2014.pdf.
Voor nadere informatie over het onwettig gebruik van medische gegevens van de gehele
bevolking via het centrale landelijke Diagnose behandel Informatie Systeem (DIS) verwijzen
we naar de Zembla uitzending van 17-44 de ja ht op u
edis he gege e s e de
onderliggende documenten die de VARA in verband met deze tv uitzending gepubliceerde op
de website. Zie http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014

1

We hopen dat u, met ons, onderkent dat waar overheden en het bedrijfsleven zich veroorloven om
zonder toestemming of zelfs medeweten van betrokkenen hun medische persoonsgegevens te gaan
verzamelen en verwerken het fundamentele recht op bescherming van een privé leven de facto
definitief de nek om wordt gedraaid.
Waar inmiddels algemeen onderkent wordt dat in het recent aangebroken digitale tijdperk
persoonsgegevens de nieuwe valuta vormen, is duidelijk dat ze de spil vormen van de nieuwe
i for atie a ht die epale d is oor de hers hikki g a de economische en politieke
machtverhoudingen in de wereld. Het in bezit krijgen van zo veel mogelijk cruciale
persoonsgegevens, waarmee men controle kan uitoefenen op het gedrag van mensen en dit kan
beïnvloeden, vormt de grondstof voor het veroveren van zo veel mogelijk macht binnen de transitie
naar de in opbouw zijnde infrastructuur van de internationale waardeketens.
NB Het recente onderzoek a het ‘athe au i stituut De kracht a platfor e . Nieu e strategieë
oor i o ere i ee digitalisere de ereld sluit aadloos aan op deze analyse die wij al jaren onder
de aandacht proberen te brengen als fundamenteel belangrijk karakter van de honger achter de
moderne informatieverzameling.
In dit kader past het besef dat medische gegevens de meest waardevolle persoonsgegevens zijn voor
de herverdeling van de sturingsmacht in onze samenleving.
Het is daarom dat we uw College vragen om, gelet op het fundamentele karakter van de
informatieverzameling van medische data, het behoud van het medisch beroepsgeheim en recht op
privacy van patiënten tot een van de speerpunten van uw beleid te maken.
Wij zouden een inhoudelijke reactie op deze brief bijzonder op prijs stellen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit
J.M.T. (Miek) Wijnberg- voorzitter
www.vrijbit.nl
Gepubliceerd in Chrono verslag EPD over de jacht op medische gegevens sinds 2005
https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossierepd/item/download/341_0c5bbe1fd1988479b87b826a0baecc6d.html
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