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Inleiding
Een nieuw begin
Graag presenteert Bits of Freedom u haar eerste jaarverslag sinds de doorstart in 2009.
De stichting schortte haar activiteiten in 2006 tijdelijk op, maar is nooit opgeheven.
In 2009 blies de Stichting Internet4ALL Bits of Freedom nieuw leven in door middel van
een stevige financiering. Met die steun heeft Bits of Freedom een serieuze organisatie
opgetuigd, die ook op de lange termijn burgerrechten in de informatiemaatschappij
wil beschermen.

Niet meer te negeren
Over drie jaar willen we kunnen terugkijken en vaststellen dat de politiek en het
bedrijfsleven niet meer om Bits of Freedom heen kunnen als het gaat om digitale
vrijheid. Wij willen dat ons werk dan heeft geleid tot een breed gedragen inzicht dat
digitale vrijheid essentieel is voor de persoonlijke ontplooiing van burgers, deelname aan
het democratische publieke debat en innovatie door het bedrijfsleven.
Wij willen dat onze achterban is gegroeid tot tienduizenden sympathisanten.
En we willen laten zien dat actief burgerschap effect heeft.

Grassroots campagnes en lobbyen
We zullen dat doen door middel van creatieve campagnes, die aandacht vragen voor
serieuze problemen, en door middel van een deskundige lobby. Op zorgvuldig gekozen
dossiers brengen wij via de media en de politiek verandering teweeg. Een belangrijk doel
van de organisatie is om de gemeenschap van internetgebruikers nauw bij ons werk
betrekken. Bits of Freedom moet een goed geoliede “activisme-machine” worden, die
door talloze nauw betrokken vrijwilligers wordt gedragen. Met hun hulp kunnen wij snel
en effectief reageren op ontwikkelingen die digitale vrijheid beperken. Wij hebben bij de
actie tegen Buma/Stemra gezien hoe goed dat werkt.
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Financieel duurzaam
Ook willen we de komende jaren zorgen dat de stichting, die voorheen altijd kampte met
financieringsproblemen, financieel duurzaam wordt. Een belangrijk deel van onze
inkomsten willen wij aantrekken uit onze achterban. Daarnaast zullen wij een aantal
bedrijven vragen om zich voor langere termijn te committeren aan de beweging.
Wij zullen ook op projectbasis financiering aanvragen. Daarmee verwachten wij zo snel
mogelijk het voortbestaan van Bits of Freedom op de lange termijn te garanderen.

Digitale vrijheid
Digitale vrijheid moet verdedigd worden. Dat vergt inzet, toewijding en hard werk.
Wij kunnen alle steun gebruiken en iedereen die wil meehelpen, is van harte welkom.
Samen hebben we nu een unieke kans om Nederland te maken tot een vrije en
betrouwbare informatiesamenleving. Grijp die kans!

Amsterdam, 8 april 2010
Directeur

Raad van Bestuur

Ot van Daalen

Doke Pelleboer
Joris van Hoboken
Karianne Thomas
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Werk
Wat deden wij in 2009?
Bits of Freedom maakte een vliegende start. Wij hebben met hulp van talloze vrijwilligers
uit de internetgemeenschap op een aantal dossiers succes geboekt.

Wij kwamen op voor bloggers
Het internet ontplofde van verontwaardiging toen Buma/Stemra in oktober 2009
aankondigde dat zij alle bloggers honderden euro’s in rekening ging brengen voor het
embedden van muziekvideo en -audio. Ook twaalfjarigen op Hyves zouden hier het
slachtoffer van worden. Bits of Freedom schreef samen met de internetgemeenschap
direct een brief waarin ze uitlegde waarom dit een slecht idee was en haalde daarmee
het NOS Journaal. Onder massale druk trok Buma/Stemra een week later de
regeling weer in.

Wij dwongen verantwoording over aftapgedrag af
Nederland is koploper op het gebied van het aftappen van haar burgers: zij tapt meer
burgers af per dag dan de Verenigde Staten per jaar. Dat moet anders.
Bits of Freedom riep Kamerleden op het kabinet tot verantwoording te roepen.
Tijdens een Kamerdebat over de tapcijfers van 2009 gebeurde dat ook.
Mede dankzij onze informatie heeft de Minister toegezegd dat hij een onderzoek zal
doen naar de effectiviteit van het aftapbeleid van de Nederlandse overheid.

Bits of Freedom Jaarverslag 2009 | Pagina 6 van 28

Wij voerden actie tegen het downloadverbod
Het kabinet wil de komende jaren downloaden uit “illegale bron” verbieden.
Blijkbaar realiseert zij zich niet dat miljoenen Nederlanders daarmee in één klap worden
gecriminaliseerd. Handhaving heeft tot gevolg dat al het internetgedrag van alle
Nederlanders moet worden gecontroleerd. Bits of Freedom legde uit waarom dit plan
moet worden afgeblazen. Het debat hierover wordt nog gevoerd, maar veel
beleidsmakers is inmiddels duidelijk dat het downloadverbod een slecht idee is.

Wij adviseerden het kabinet over een vrij en open internet
We bevinden ons op een cruciaal moment voor internet: telecomgiganten gebruiken hun
macht steeds meer om internetverkeer van gebruikers te controleren.
Het ministerie van Economische Zaken formuleert beleid en neigt ernaar providers te
veel macht te geven. Bits of Freedom heeft in overleg met het ministerie en in een
uitgebreid position paper aangegeven hoe dit beleid er uit moet zien, zodat een open en
vrij internet ook in de toekomst beschermd is.

Wij beschermden uw telecomgegevens
De Wet bewaarplicht telecomgegevens is inmiddels van kracht geworden.
Dat betekent dat gedurende zes maanden tot een jaar uw internet- en telefoniegegevens
wordt opgeslagen: met wie u belde, welke websites u bezocht, met wie u e-mailde en
waar uw mobiele telefoon was. De wet is er al en kan moeilijk worden teruggedraaid.
De technische systemen worden nu uitgerold. Wij volgden deze ontwikkeling op de voet
en trokken aan de bel toen bleek dat deze gegevens misschien ondergebracht zouden
worden bij een centraal opslagpunt, het CIOT, dat in het verleden de privacy van burgers
stevig heeft geschonden. Ook leverden wij input over hoe het CIOT zo goed mogelijk de
privacy kan beschermen bij de implementatie van de Wet bewaarplicht
telecomgegevens. Mede door onze interventie staan de plannen voor implementatie
on hold.
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Ondertussen bouwden wij de organisatie op
Wij zijn de nieuwsbrief weer gaan versturen – eerst nog een keer per maand, maar nu
ongeveer iedere twee weken. We hebben een nieuwe website gemaakt en zijn
belangrijke dossiers gaan aanleggen. We hebben een kantoor betrokken en contacten
gelegd met politici en de media. Uiteraard heeft Bits of Freedom ook in 2010 reeds een
aantal activiteiten ondernomen. Die worden echter niet in dit jaarverslag genoemd.
Op onze website is hierover meer informatie te vinden.

Op welke thema’s richten wij ons in 2010?
Bits of Freedom verdedigt digitale burgerrechten. Wij richten ons vooral op twee
grondrechten: communicatievrijheid en privacy. Wij kunnen echter niet alle dossiers
tegelijk doen en moeten daarom kiezen. Wij proberen het meeste impact te hebben op
communicatie-gerelateerde dossiers. Wij hebben daarvoor gekozen omdat het
internet het fundament van de informatiemaatschappij is en dit past bij onze expertise,
ons netwerk en onze achterban.

Internethandhaving
Miljoenen Nederlanders hebben wel eens iets gedownload, iets ge-embed of iets
geremixt. De entertainmentindustrie probeert echter het auteursrecht nu ook tot in de
huiskamer te handhaven, ten koste van de vrijheid van iedere internetgebruiker.
Tot nu toe zijn deze pogingen zonder succes. Bits of Freedom maakt zich er de komende
jaren hard voor dat niet-commercieel gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk op
internet zoveel mogelijk wordt ontzien en dat de oorlog tegen filesharing een halt wordt
toegeroepen. Daarnaast wil Bits of Freedom de Survival Guide for Bloggers ontwikkelen,
waarin wij juridische vragen van bloggers beantwoorden.
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Netneutraliteit
Het internet is een revolutionair communicatiemedium dat iedere burger in staat stelt
deel te nemen aan het publiek debat en bedrijven in staat stelt nieuwe toepassingen te
ontwerpen. Dit is te danken aan het feit dat providers zich niet inlaten met het
internetgedrag van hun gebruikers. Maar een aantal telecomgiganten wil zijn macht over
de internetkabels misbruiken om controle te krijgen over ons internetverkeer.
Bits of Freedom zal zich ervoor inzetten dat netwerkneutraliteit wordt beschermd.

Internetcensuur
Geregeld worden proefballonnetjes opgelaten om het internet te filteren op
onrechtmatige inhoud. De verspreiding van onrechtmatige inhoud moet worden
bestreden, maar filtering is nooit een oplossing gebleken: het werkt niet, verbergt het
probleem en leidt tot censuur. De verspreiding van onrechtmatige inhoud moet in plaats
daarvan bij de bron worden aangepakt. Bits of Freedom strijdt voor een internet zonder
filters en blokkades.

Telecomgegevens
De Wet bewaarplicht telecomgegevens, die in 2009 is aangenomen, is een verstrekkende inbreuk op de privacy. Op Europees niveau lijkt ruimte te ontstaan om de Richtlijn
dataretentie aan te passen. Wij houden deze ontwikkeling scherp in de gaten.
Voor zover de Europese richtlijn blijft bestaan moet de implementatie in de Nederlandse
wet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren, zodat de privacy zoveel mogelijk wordt beschermd.
Wij houden de druk op de ketel en zorgen dat het systeem waarmee deze gegevens
worden opgeslagen de rechten van telecomgebruikers zoveel mogelijk respecteert.
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Communicatiegeheim
Brieven mag je niet zomaar openen; dat is in strijd met het briefgeheim. Maar wat kan je
doen als internetverkeer wordt gemonitord? Dat komt steeds vaker voor met technieken
als behavioral targeting en deep packet inspection. Tegelijkertijd zijn er onvoldoende
waarborgen om het digitale briefgeheim te beschermen. Bits of Freedom gaat zich
inzetten voor bescherming van het digitaal briefgeheim.

Privacy empowerment
Wettelijke verplichtingen kunnen de gebruiker helpen zijn privacy te beschermen, maar
het is minstens zo belangrijk om gebruikers zelf de middelen te geven waarmee zij zich
kunnen beschermen. Daarom ontwikkelen wij de Zelfverdedigingsgids voor
internetgebruikers, waarmee wij aan iedere Nederlander uitleggen hoe hij zijn privacy
online kan handhaven. Ook wil Bits of Freedom de persoonsgegevens inzagemachine
(PIM) ontwikkelen.

Bits of Freedom zal deze doelen bereiken door te lobbyen en campagne te voeren. Wij
organiseren daarbij een aantal grote publiekscampagnes en onderhouden intensief
contact met beleidsmakers.

Naast deze prioriteiten informeert Bits of Freedom het publiek over ontwikkelingen op het
gebied van digitale burgerrechten in brede zin. Ook houden wij lopende dossiers, zoals
het aftap-dossier in de gaten. Waar nodig starten we spoedcampagnes tegen specifieke
maatregelen. Ook blijft Bits of Freedom de Big Brother Awards organiseren: in februari
2010 organiseerden wij de eerste Big Brother Awards sinds 2007 en volgend jaar
organiseren we de volgende editie.
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Organisatie
Organisatorisch en bestuurlijk heeft de herstart van de activiteiten van Bits of
Freedom geleid tot een aantal wijzigingen. De reden om deze wijzigingen door te
voeren was de inzet van het nieuwe bestuur en de directeur om het nieuwe Bits of
Freedom een stevige bestuurlijke en organisatorische basis te geven, de statuten
zijn hieraan aangepast. In 2009 zijn ook drie bestuurders, waaronder de voorzitter,
teruggetreden en twee nieuwe bestuurders benoemd.

De doorstart
Aan de basis van de doorstart van Bits of Freedom lag het plan van aanpak van Ot
van Daalen en de wil van de stichting Internet4all om Bits of Freedom nieuw leven in te
blazen. Toen Bits of Freedom in september 2006 haar activiteiten grotendeels stopte,
was de vraag naar een organisatie als Bits of Freedom groter dan ooit. De ondersteuning
vanuit de stichting Internet4all en de beschikbaarheid van een nieuwe directeur leidden
in het voorjaar van 2009 tot steeds verdergaande voorbereidingen om een doorstart
mogelijk te maken. Bij deze gesprekken waren zowel het oude als het nieuwe bestuur
van Bits of Freedom en de beoogde directeur nauw betrokken. Eind juni 2009 is
uiteindelijk besloten dat de doorstart plaats kon vinden en Ot van Daalen als directeur
van de stichting werd aangesteld. De publiekelijke lancering vond plaats in augustus
2009 op het evenement Hacking at Random.
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Juridische structuur en wijzigingen
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Bits of Freedom haar dagelijkse
werkzaamheden op het gebied van digitale burgerrechten weer zou gaan oppakken,
heeft het nieuwe bestuur besloten de geplande organisatie in statuten vast te leggen.
Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen.

De organisatie van Bits of Freedom bestaat uit de Raad van Bestuur van de stichting
(bestuur) en het bureau. Het bureau bestaat uit de directeur en de overige dagelijkse
medewerkers. Een onafhankelijke Raad van Advies staat de directeur bij ten aanzien van
belangrijke inhoudelijke strategische vraagstukken. De dagelijkse en strategische leiding
van Bits of Freedom ligt bij de directeur. De directeur heeft een algemene volmacht van
het bestuur om namens de stichting te kunnen handelen.

Het bestuur is naast werkgever en verantwoordelijke voor het financieel beleid van de
stichting ook mede belast met een van de belangrijkste taken voor de organisatie: het
aantrekken van financiering. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en is gezamelijk
bevoegd. Het bestuur moet bestaan uit ten minste drie leden. De benoeming vindt plaats
voor periodes van maximaal vier jaar, met een maximum van twee termijnen.

De nieuwe statuten van de stichting zijn op 9 december 2009 gepasseerd door de
notaris. De statutaire naam (Bits of Freedom (BOF)), vestigingsplaats (Amsterdam) en
rechtsvorm (stichting) zijn dezelfde gebleven. De nieuwe statuten zijn gepubliceerd op de
website van de stichting.
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Doelstelling
In de nieuwe statuten is de algemene doelstelling gespecificeerd om aan te geven dat
Bits of Freedom zich in het bijzonder richt op het verdedigen en bevorderen van het recht
op privacy en het recht op communicatievrijheid.

De oude doelstelling was: “het bevorderen, verdedigen en onderzoeken van
grondrechten in de informatiemaatschappij. Het verrichten van al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.”

De nieuwe doelstelling van Bits of Freedom is: “het verdedigen en bevorderen van
digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het
grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.”

In de statuten is nader uitgewerkt met welke specifieke middelen de doelstelling
verwezenlijkt zal worden:

- burgers, beleidsmakers en bedrijven bewust te maken van het belang van deze
grondrechten;
- het bevorderen van een constructieve dialoog tussen burgers, overheid en bedrijven
over de betekenis en uitoefening van deze grondrechten in de informatiemaatschappij;
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsmakers respectievelijk bedrijven
over (voorgenomen) wet- en regelgeving respectievelijk zelfregulering die deze
grondrechten kunnen beperken;
- het voeren van campagnes tegen (voorgenomen) wet- en regelgeving of zelfregulering
die deze grondrechten kunnen beperken; en het coördineren en uitvoeren van
bovengenoemde activiteiten met qua doelstelling vergelijkbare organisaties in Europees
en internationaal verband.
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Het bestuur
In het kader van de doorstart is er een bestuurswissel geweest. Drie van de vier
bestuurders hebben het bestuur verlaten. De bestuurswissel vond eind juni 2009 plaats
op het moment dat aan de voorwaarden van het oude bestuur voldaan was: er was een
nieuw bestuur gevonden, de plannen voor de doorstart waren positief beoordeeld en er
was voldoende uitzicht op financiering van de activiteiten van de stichting.

Karin Spaink, voorzitter van het bestuur vanaf de oprichting in 1999, was nauw betrokken
bij de besluitvorming over de doorstart, maar heeft het bestuurlijke stokje doorgegeven.
Zij zal in de toekomst betrokken blijven bij de werkzaamheden van Bits of Freedom; zo is
zij bijvoorbeeld in 2010 opnieuw juryvoorzitter van de Big Brother Awards. Ook Frank
Kuitenbrouwer en Julf Helsingius namen afscheid van het bestuur.

Joris van Hoboken is in het bestuur gebleven als secretaris en penningmeester. Sinds juli
2009 wordt hij vergezeld door Karianne Thomas en Doke Pelleboer (interim-voorzitter).
Doke Pelleboer is oud-directeur van internetprovider XS4all. Karianne Thomas is
advocate bij Van Doorne. Joris van Hoboken is promovendus aan het Instituut voor
Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam.
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De Raad van Advies
Het oude Bits of Freedom had een Comité van Aanbeveling. Deze heeft plaatsgemaakt
voor een Raad van Advies, waarin ook een aantal mensen uit het oude Comité van
Aanbeveling hebben plaatsgenomen.

De Raad van Advies bestaat uit prominenten met kennis op het gebied van recht,
politiek, media en technologie. Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van
Advies geschiedt door het bestuur op voordracht van de directeur aan de hand van een
uitgewerkte profielschets van de gewenste samenstelling van het orgaan.

De Raad van Advies komt eens in de zes maanden bij elkaar en geeft dan aan de hand
van een discussiestuk advies aan Bits of Freedom over twee of drie specifieke
onderwerpen in het kader van de middellange termijn strategie van Bits of Freedom.
De leden van de Raad van Advies worden voor maximaal vier jaar gekozen en kunnen
slechts een keer worden herbenoemd.

Samenstelling van de Raad van Advies
Rop Gonggrijp (mede-oprichter van XS4ALL)
Bernt Hugenholtz (hoogleraar UvA en directeur IViR)
Erik Huizer (directeur Kennis bij TNO ICT)
Bart Jacobs (hoogleraar Radboud Universiteit )
Bert-Jaap Koops (hoogleraar UvT)
Eben Moglen (hoogleraar Columbia University en advocaat SFLC)
Sjoera Nas (College Bescherming Persoonsgegevens)
Corien Prins (raadslid WRR, hoogleraar UvT)
Jaap Stronks (nieuwe media consultant)
Sophie in ‘t Veld (Europarlementariër D66)
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Werkgeverschap en beloningen
De leden van het bureau, onder wie de directeur, zijn in dienst van de stichting. Bits of
Freedom wil een aantrekkelijke en stimulerende werkgever zijn die investeert in
menselijk kapitaal, zowel binnen als buiten de stichting. De stichting heeft als
uitgangspunt dat beloning plaatsvindt overeenkomstig de salariëring bij de overheid en
de ervaring en kwaliteiten van de betrokken medewerker. Naast het salaris wordt in het
bijzonder geld vrijgemaakt voor scholing en persoonlijke ontwikkeling van de
medewerkers. Bits of Freedom gaat ook ruimte bieden aan talentvolle stagiair(e)s.

Leden van het bestuur of de Raad van Advies van de stichting kunnen niet ook in dienst
zijn van de stichting. Daarvoor is gekozen om te zorgen dat de twee belangrijkste
organen van de stichting, de directeur en het bestuur, elkaar goed kunnen blijven
aanvullen en zo nodig controleren. Het bestuur heeft recht op vacatiegeld van
€ 500 per jaar.
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Vrijwilligersbeleid
Bits of Freedom is een kleine organisatie die veel wil bereiken. Een van de belangrijkste
functies die wij daarom voor onszelf zien weggelegd, is anderen op vrijwillige basis de
mogelijkheid geven bij te dragen aan onze organisatie. Er zijn verschillende manieren om
aan Bits of Freedom bij te dragen.

Abonneren op expertlijsten
Bits of Freedom heeft vier mailinglijsten in het leven geroepen, waar verschillende
groepen experts op geabonneerd zijn: juridische experts, technologische experts,
experts die goed zijn in redactie en onderzoek en creatievelingen. Bij tijd en wijle doet
Bits of Freedom via deze mailinglijsten verzoeken om hulp.

Meeschrijven aan documenten
Bits of Freedom publiceert geregeld versies van documenten op internet met het verzoek
commentaar te leveren. Dit soort verzoeken versturen we via Twitter
(account @bitsoffreedom).

We merken dat deze aanpak werkt. Via onze mailinglijsten betrekken we tientallen
experts op verschillende gebieden bij onze organisatie. De belangrijkste stukken die we
hebben geschreven zijn ontstaan in nauwe samenwerking met de gemeenschap. Onze
websites en wiki zijn ontwikkeld in samenwerking met talloze vrijwilligers, en de
organisatie van de Big Brother Awards was niet gelukt zonder de hulp van tientallen
enthousiaste sympathisanten. Wij willen allen die hebben bijgedragen aan het succes
van de beweging hartelijk danken hiervoor.
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“Digitale
innovatie en
keuzevrijheid
bevorderen”
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Communicatie
Bits of Freedom heeft in 2009 geregeld in de media aandacht gevraagd voor haar
werk. Een selectie van de media-aandacht in 2009 is hieronder opgenomen.

De doorstart van Bits of Freedom
Talloze online media, zoals Tweakers, Webwereld, security.nl, Telegraaf.nl en de website
van het NRC Handelsblad, hebben aandacht besteed aan de doorstart van
Bits of Freedom. Wij werden ook uitgenodigd op de radio bij BNN, Business News Radio
en Tros Radio Online.

De embedbelasting van Buma/Stemra
De actie van Bits of Freedom tegen de embedplannen van Buma/Stemra is breed
overgenomen in de media, en heeft o.a. het NOS 8 Uur Journaal gehaald.
Bits of Freedom heeft opgetreden in talloze radio-programma’s, waaronder Business
News Radio, 3FM en het NOS-nieuws. Een opiniestuk van Bits of Freedom is
gepubliceerd in nrc.next. Hier is ook in verschillende online media aandacht besteed,
waaronder nu.nl, Tweakers en GeenStijl.

Actie tegen downloadverbod en filesharing
Bits of Freedom werd geciteerd op de voorpagina van het NRC Handelsblad over
filesharing, waarin wij aandacht vroegen voor het feit dat gebruikers werden
gecriminaliseerd. Ook op websites zoals nu.nl en Webwereld.nl, is aandacht besteed aan
de actie van Bits of Freedom tegen het downloadverbod. Mede naar aanleiding
hiervan is het debat over het downloadverbod verder aangewakkerd. In een uitgebreid
artikel in Vrij Nederland is Bits of Freedom geïnterviewd over de Mininova-zaak, samen
met de handhavingsorganisatie Brein.
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De plannen van het CIOT
Het ministerie van Justitie dacht de Wet bewaarplicht telecomgegevens te kunnen
implementeren zonder dat de Nederlandse burger meekeek. Bits of Freedom maakte de
plannen over de mogelijk centrale opslag van telecomgegevens openbaar en bereikte
met dit nieuws de professionele vakpers, zoals TelecomPaper, en online media, zoals
Webwereld. Over de bewaarplicht gaven wij ook een radio-interview bij Radio Kassa.

Aftapgedrag
BNR heeft Bits of Freedom uitgenodigd naar aanleiding van de publicatie van de
tapstatistieken door de Minister van Justitie. Ook is door BNR op haar website aandacht
besteed aan de actie van Bits of Freedom, waarin wij de minister tot verantwoording
roepen over zijn aftapgedrag.

Bodyscanners
Naar aanleiding van de actie van Bits of Freedom tegen de introductie van de
bodyscanners zijn we veel in de media geweest. Hieraan is onder meer aandacht
besteed op de website van de Trouw, NOS, Tweakers en GeenStijl. Daarnaast hebben
wij op verschillende radiozenders opgetreden, waaronder BNR en NOS.

De verzameldrift van de overheid
Bits of Freedom wordt geregeld gevraagd als expert in de media over de verzameldrift
van de overheid. Wij traden onder meer op bij het radioprogramma Standpunt Café en
deden mee aan een uitgebreid artikel over privacy in Binnenlands Bestuur.
Haar advies over de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens is in een
bundel van het NJCM-lustrumcongres gepubliceerd.
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Netneutraliteit
Bits of Freedom is met staatssecretaris Heemskerk bij Tros Radio Online uitgenodigd om
over netneutraliteit te spreken.

Nieuwsbrieven
Bits of Freedom geeft eens per twee weken een nieuwsbrief uit. De eerste paar maanden
verscheen deze minder frequent. In totaal zijn vijf nieuwsbrieven in 2009 verschenen.
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Financiën
Financiën in 2009
De inkomsten in 2009 bedroegen € 61.013. Deze bestonden voor het grootste deel uit
een betaling van een deel van de eerste tranche van de financieringsovereenkomst met
de stichting Internet4ALL en voor het overige deel uit individuele donaties en rente.

Inkomsten 2009
Internet4all

55.000

Individuele donaties

4.704

Fondsen en bedrijven

1.309

Totaal

61.013

De uitgaven in 2009 bedroegen € 62.770. Hiervan is ongeveer tweederde besteed aan
personeelskosten en een derde besteed aan overige bedrijfskosten.
De overige bedrijfskosten zijn voor een belangrijk deel niet-jaarlijks terugkerende kosten,
waaronder kosten die verband houden met de de statutenwijziging, website en inrichting
van het kantoor.

Uitgaven 2009
Personeelskosten

41.812

Overige bedrijfskosten

20.958

Totaal

62.770
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In 2009 heeft Bits of Freedom de organisatie opgebouwd. Wij schatten dat ongeveer
55% van onze baten in 2009 zijn besteed aan de doelstelling van Bits of Freedom: het
verdedigen van digitale burgerrechten. Het overige deel van de baten is besteed aan
fondsenwerving (maximaal 10%) en kosten van beheer en administratie (35%).
De belangrijkste fondsenwerving in 2009 betrof het aantrekken van de donatie van
Internet4ALL. Er is tweemaal in een nieuwsbrief gevraagd om Bits of Freedom te
steunen. Daarnaast zijn methoden om online geld aan Bits of Freedom te doneren
opgezet. Het percentage dat besteed is aan de doelstelling van Bits of Freedom is
relatief laag omdat een belangrijk deel van de baten is besteed aan niet-jaarlijks
terugkerende kosten die verband houden met de doorstart van Bits of Freedom.
Bits of Freedom heeft als uitgangspunt dat in elk geval niet meer dan 20% van de
beschikbare arbeidsuren of financiële middelen worden besteed aan fondsenwerving.

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom
ernaar om minimaal een reserve van minimaal 5% van haar jaarlijkse kosten aan te
houden. De basisfinanciering door Internet4ALL wordt in tranches overgemaakt.
Het is waarschijnlijk dat hierdoor haar reserve een belangrijk deel van de tijd groter is
dan minimaal 5%. Hier wordt zoveel mogelijk rente over genoten. Bits of Freedom belegt
niet in risicovolle financiële producten.
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Financiering in de komende jaren
Een van de belangrijkste doelen van Bits of Freedom voor de komende jaren, is om een
duurzame financiering te ontwikkelen. Alleen op die manier kan Bits of Freedom op de
lange termijn actief blijven. Daarbij staat voorop dat haar onafhankelijkheid gewaarborgd
moet blijven.

Wij investeren daarom het komende jaar veel tijd in het versterken van de band met
sympathisanten van Bits of Freedom, zodat individuele donaties een belangrijk deel van
de inkomsten van Bits of Freedom gaan uitmaken. Ten tweede investeren wij in het
aantrekken van donaties van het bedrijfsleven. Wij zullen hierover altijd transparant zijn,
en geld slechts aannemen als onze onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Ten derde
zullen wij financiering aanvragen voor specifieke projecten.

Financiën voor 2010
De inkomsten van Bits of Freedom in 2010 zullen in een pessimistisch scenario
€ 196.000 bedragen, als Bits of Freedom financiering van een beperkt aantal bedrijven of
fondsen weet aan te trekken. In een optimistisch scenario zullen de inkomsten van Bits
of Freedom ongeveer € 350.000 bedragen, waarbij een deel afhankelijk is van de vraag
of aanvragen voor projectfinanciering worden gehonoreerd.

Begroting inkomsten 2010 in € 1.000
Pessimistisch

Optimistisch

Internet4all

145

145

Individuele donaties

6

30

Fondsen en bedrijven

45

175

Totaal

196

350
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De uitgaven van Bits of Freedom in 2010 zullen ongeveer tussen de € 198.000 en
€ 273.000 bedragen, waarbij enige marge en een post onvoorziene kosten is
opgenomen. Er zijn in die begroting ook specifieke projecten opgenomen, maar deze
kunnen gezien de beperkte financiële reserves van Bits of Freedom pas worden gestart
als daarvoor aanvullende financiering is verkregen. Op 1 januari 2010 bedroeg de
kaspositie ongeveer € 58.000. Hiervan is een deel gereserveerd voor een mogelijke
aanslag voor schenkingsbelasting, die bijna verjaard is.

Uitgaven 2010 in € 1.000
Salariskosten

148

Huur

9

Reiskosten

6

Telecommunicatie

3

Verzekering en administratie

5

Bijeenkomsten

6

Overig

12

Onvoorziene kosten

9

Subtotaal

198

Specifieke projecten

75

Totaal

273
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Bits of Freedom streeft er in 2010 naar, om een positief resultaat te bereiken om zo de
algemene reserve iets verder aan te vullen. Zij beschouwt de financiering van
Internet4ALL als een buffer, en probeert zo snel mogelijk andere financiering aan te
trekken, zodat zij haar werk zo lang mogelijk kan volhouden. De begroting is er in elk
geval op gericht om geen verlies te maken en zelfs in het geval dat alle inkomsten tegen
zouden vallen toch aan alle reeds aangegane verplichtingen te kunnen voldoen.
In het realistische scenario dat de inkomsten ergens tussen het meest pessimistische en
meest optimistische schatting zullen uitkomen, heeft Bits of Freedom het gewenste
positief resultaat.

Het uitgangspunt van het financieel beleid van Bits of Freedom is dat vrijwel alle
financiële middelen ten goede komen aan de doelstelling van de stichting.
De kantoorkosten, de vaste kosten en de salariskosten zijn dan ook bijna allemaal
toerekenbaar aan die doelstelling. Hiervan zal een deel worden besteed aan
financieringsaanvragen voor specifieke projecten, waaronder de Survival Guide for
Bloggers.
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