Bijdrage Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan UPR 2017

IK BEN EEN MENS- GEEN DATAPAKKET
Aan de Hoge Commissaris van de mensenrechten van de VN,
onderwerp: Bijdrage Burgerrechtenvereniging Vrijbit aan de 3e periodieke inspectie staat van de
mensenrechten in Nederland op 10-5- 2017
Geachte heer Zeid Ra’ad Al Hussein,
Sinds 11 september 2001 zijn in Nederland een groot aantal wetten en regels ingevoerd die het recht
op bescherming van de Privacy, zoals o.a. vastgelegd in ICCPR en EVRM, aantasten of regelrecht
schenden. Het merendeel van deze maatregelen werd ingevoerd zonder dat de noodzaak daartoe
was aangetoond en doorgaans zonder te voorzien in een mogelijkheid de burger, bijvoorbeeld
wegens gewetensbezwaren, een alternatief te bieden.
In 2011 stuurde Burgerrechtenvereniging Vrijbit de VN eerder al een rapport over de ontwikkelingen
die, in samenhang, tot gevolg hadden dat op grote schaal sprake was van de aantasting van het recht
op bescherming van het privéleven van de burgers.
Quote 2011: In de afgelopen tien jaar is de open, democratische en vrije Nederlandse samenleving
wezenlijk veranderd. Vrijheid, het recht van onschuldige individuen om met rust te worden gelaten, is
niet langer een van de basis beginselen waarop de samenleving wordt gestoeld. De bescherming van
de economische en politieke belangen van de Staat tegen terreurdreigingen, zware criminaliteit en als
ongewenst beschouwde immigratie, vormen in toenemende mate de basis waarop politieke besluiten
worden genomen. Vrijheid als een fundamenteel ingrediënt van een open democratische samenleving
wordt niet langer als zodanig gerespecteerd.
Sinds 2011 begonnen landelijke politici openlijk in twijfel te trekken of het internationale Verdrag
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens
niet als ouderwets moesten worden beschouwd en genegeerd.
Anno 2017 moeten we concluderen dat onze ergste voorspellingen, dat alle losstaande wet-en
regelgeving tesamen de vrijheid van onschuldige burgers zouden gaan aantasten, realiteit is

geworden. De bouw van de infrastuctuur voor een Totalitaire Surveillance Staat is nagenoeg
afgerond.
Wat begon met losstaande privacyaantastingen als:
1- Identificatieplichten+ invoering van één uniek persoonsnummer voor alle sectoren van de
samenleving+ biometrische RFID paspoorten en ID-kaarten en DigiD,
2- Registratiemogelijkheden voor het vastleggen van ieders gedragspatroon door het OVchipkaartsysteem, Automatische Kenteken Registratie , bewakingscamerasystemen, GPS
plaatsbepaling van mobiele telefoons & surveillance van de sociale media,
3- Opslag van telecommunicatiegegevens, aftappen van telefoon- en internetcommunicatie ( zonder
voldoende juridische afdichting van noodzakelijkheid en transparantie) en de druk vanuit de overheid
om analoge communicatie terug te dringen,
4- Systeemdwang tot gebruik van elektronische betaalmethoden,
stapelde zich al snel op tot één poel van aan elkaar verbonden persoonlijke data.
Het Panoticon als system van permanente continue controle van ieders gedrag werd meer en meer
realiteit naar mate de technologische ontwikkelingen het mogelijk maakten om grootschalig data op
te slaan en daarvan (risico)profielen van ieder indivudu samen te stellen. Zo zagen we de
bewakingsindustrie opbloeien met het ontwikkelen van elektronische kinddossiers,
leerling/studentenvolgsystemen, elektronische patiëntendossiers, RFIDtagging, controlesystemen als
body-scans, profilingsystemenen en nieuwe mogelijkheden voor observatie en registratiesystemen
zoals mobiel camera toezicht en drone surveillance.
De volgende stap werd gezet door de Nederlandse overheid door het systematisch vermijden van het
op democratische wijze tot stand komen van wetgeving ’door het invoeren van regels en
verstrekken van meer bevoegdheden aan de politie, justitie en anti-terrorismediensten,
inlichtingendiensten volgens ontransparante wetten en besluitvorming op ministrieël niveau en door
het uitbesteden van overheidstaken bij het particuliere bedrijfsleven.
Anno 2017 is het gebruik van een ‘Risico Informatie Systeem (SYRi) voor de gehele bevolking een feit.
professionele zorgverleners worden gedwongen om alle vertrouwelijke diagnose-behandelgegevens
(DBc) te verstrekken aan de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeringsmaatschappijen.
Momenteel worden we geconfronteerd met wetsvoorstellen die ongelimiteerde toegang beogen te
geven over alle doen en laten van iedereen in Nederland aan politie-justitie en geheime diensten
inclusief de bevoegdheid om deze gegevens te laten analyseren door automatische profilerings
systemen en ze ( ook zonder voorafgaande analyse) door te geven aan buitenlandse
inlichtingendiensten. (Wiv 34.588 & Hackwet 34 372).
We verzoeken u vriendelijk om notitie te nemen van onze grote zorgen over deze ontwikkelingen en
onze ervaring dat noch het informaren van de nationale politiek noch juridisch verzet effectief We
kindly ask you to take notice of our deep concerns about these developments and our experience
that neither informing national politics nor juridical resistance proofs to be effective to stop the
development of a Total Surveillance Regime. Court cases easily takes 12- 20 years so we experience!
We urgently request you to take notice of our deep concerns and to do everything that is in your
power to force the Dutch government not to destroy our Freedom but to respect our fundamental
rights of Privacy and physical integrity. We ask you concrete to give the order to add the information
about the ‘Hacklaw’ 34 372 and Wiv 34.588 to the NGO input UPR 2017 as both lawproposals were
approved by the chamber of deputies after the deadline for NGO’s october 2016 (respectively 20-122016 and 14-02-2017)

Rechtszaken duren met gemak 12- 20 jaar zo is onze ervaring!

Bij gevolg smeken we u om alles te doen wat er in uw vermogen ligt om de Nederlandse regering te
dwingen onze Vrijheid niet te vernietigen maar respect te tonen voor onze fundamentele rechten op
Privacy en lichamelijke integriteit.
Hoogachtend,
namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit
J.M.T.Wijnberg - voorzitter

