Datagraaiers
Op het internet
word je steeds
meer gemonitord
en wordt je
vrijheid ingeperkt

Facebook

Google

Het internet bestaat steeds meer uit apps.
Hoewel deze plekken heel vrij en open kunnen
voelen, zijn ze gemaakt door bedrijven die
hun eigen regels opstellen. Jouw vrijheid van
meningsuiting kan op dit soort plekken niet
worden gegarandeerd. Het bedrijf bepaalt hier
immers wat wel en niet door de beugel kan.

Facebook
Je geeft deze apps heel veel informatie

Facebook
Messenger

Instagram

WhatsApp

Google Search

YouTube

Chrome

Gmail

Google Maps

over jezelf en je vrienden. Foto’s en chats
bijvoorbeeld. Maar ook informatie over wanneer
je de app gebruikt en waar je op dat moment
bent.
Bedrijven en de overheid hebben er veel voor over

Jouw informatie

om inzicht te krijgen in wie jij bent. Wat vind je
belangrijk, waar ben je gevoelig voor? Eigenlijk
worden deze gegevens altijd gebruikt om jouw
gedrag en keuzes te beïnvloeden. Er wordt wel
eens gezegd dat data het “nieuwe goud” is. Dat
komt omdat zo’n app veel geld kan vragen voor
toegang tot jouw gegevens.
Voor bedrijven geldt: hoe meer data hoe beter.
Voor jou geldt dat hoe transparanter je bent,
hoe kwetsbaarder je wordt. Wie heeft welke
informatie over jou?

Doe het zelf!
Voor veel apps bestaan er
(privacyvriendelijke) alternatieven.
Ga naar https://toolbox.bof.nl/detox

Hoeveel geld je hebt

Je vingerafdruk

Waar je bent

Dat je verkering
uit is

Met wie je appt

De websites die je
bezoekt

Je zoekopdrachten

Het nieuws dat je tot
je neemt

Het boek dat je leest

Slimme apparaten?!
Slimme
apparaten?

keert
De tractor
zich tegen de eigenaar
Bij tractoren denk je aan boeren die met hun handen werken en zelf repareren
wat stuk gaat. Vanaf 2017 niet meer. Dat jaar kwam tractorfabrikant John Deere

Steeds meer van de dingen die we gebruiken

kijkt
Je televisie
met je mee

zijn met het internet verbonden. Ze bevatten

Wie in 2018 een smart-tv kocht, is waarschijnlijk akkoord gegaan met de

negatief in het nieuws. Boeren mochten hun eigen tractor niet repareren. In plaats
daarvan moesten ze gebruik maken van speciale John Deere-reparateurs en John

vaak verschillende sensoren en soms camera’s

voorwaarden van de fabrikant (bijvoorbeeld Sony) en met de voorwaarden

en microfoons. Samen vormen ze het “Internet

privacybeleid zijn vaak lang en verwarrend. Veel gebruikers lezen deze

Deere-onderdelen. Maar deze waren vaak duurder en niet altijd beschikbaar. Als
de boeren toch aan hun eigen tractors sleutelden, zette John Deere op afstand de
tractor uit. Met als gevolg dat boeren niet aan het werk konden, een oogst misliepen

van de softwareleverancier (bijvoorbeeld Google). Die voorwaarden en

en zouden zij als eigenaar van de tractor niet zelf mogen bepalen wat ze wel en
niet met de tractor doen?

documenten niet en gaan zonder het te weten akkoord met de verspreiding

of Things”. De thermostaat, koelkast en

van hun persoonsgegevens zoals locatie en kijkgedrag. Niet akkoord gaan

stofzuiger. Onze telefoons en horloges. De

is trouwens zo simpel niet. De voorwaarden weigeren betekent meestal dat

beveilingscamera’s op straat en de auto’s

wanneer deze is afgedwongen?

je de televisie niet kunt gebruiken. Is toestemming wel echt toestemming

waarin we rijden. We noemen deze apparaten
“smart”, of “slim”.
Dit levert ons veel nieuwe gemakken op. Maar
“slim” heeft ook een schaduwzijde. Het gebruik
van deze producten genereert bijvoorbeeld heel
veel data. Die gegevens behoren toe aan het
bedrijf dat het product maakt. De televisie weet

in
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waar we naar kijken. De speakers weten waar we
naar luisteren. Het horloge weet waar we gaan en
staan. Deze gegevens zijn vaak een extra - of
soms zelfs de enige - bron van inkomsten voor
een bedrijf. Adverteerders betalen er namelijk
goud geld voor!
Ontdek hier de wondere wereld van het Internet
der Dingen.

o4f

De beveiligingscamera
kan
meer dan kijken

Doe het zelf!
Benieuwd wie wat van jou weet? Vraag
bedrijven om inzicht in de gegevens die
ze van je hebben!

scant
De
Stofzuiger
je huis
stofzuiger Roomba een kaart van jouw huis en bepaalt hij zijn positie op
die kaart. De Roomba haalde in 2017 het nieuws omdat bekend werd dat
het bedrijf achter het huishoudelijk hulpje van plan is de plattegronden te

Ga naar https://pim.bof.nl en maak
gebruik van de Privacy Inzage Machine!

In 2016 werd bekend dat de politie al sinds 2009 experimenteerde
met bodycams. En in 2017 kreeg “politievlogger” Jan-Willem landelijke
bekendheid vanwege de filmpjes die hij tijdens zijn dienst maakte en

Door middel van een camera, sensoren en software creëert de robot-

verkopen van de huizen waarin het rondzoeft. Wie zou deze plattegronden
willen kopen? En waar zouden ze voor gebruikt kunnen worden?

speelt
De popmet je

op YouTube zette. Ook in China maakt de politie gebruik van camera’s.
Daar controleren beveiligingscamera’s op straat of mensen door rood
lopen. Omdat de camera’s gezichten herkennen, kunnen burgers meteen
worden beboet. Camera’s kunnen niet alleen gezichten herkennen, maar

In 2015 introduceerde Mattel de Hello Barbie: een pop voorzien van WiFi en

ook nummerborden. Ze detecteren beweging, geluid en temperatuur. Door

software die stemmen herkent. Barbie stelt je kind vragen, de antwoorden

beelden meteen te analyseren kunnen ze bijvoorbeeld een winkelier laten

slaat Barbie op in de cloud. Zo leert Barbie haar gesprekspartner steeds beter

weten dat er een potentiële klant aankomt. Moeten we grenzen stellen aan

kennen. Maar het is niet alleen Barbie die meeluistert. Onderzoekers leerden

de inzet van deze nieuwe technologie?

al snel dat je makkelijk bij de barbiepop in kan breken. Daarmee kunnen
kwaadwillenden meeluisteren met gesprekken, of zelf berichten namens
Barbie verzenden. “Verbonden zijn” klinkt leuk, maar maken we onszelf soms
niet onnodig kwetsbaar? En wat krijgen we er eigenlijk voor terug?

Start
Het is 2045…
De afgelopen jaren hebben
burgers gestreden voor de
bescherming van hun privacy.
En met succes! Bedrijven
hebben een einde gemaakt
aan hun privacyschendende
praktijken. Adverteerders
zijn teruggefloten,
massasurveillancewetten
teruggedraaid. Burgers
worden niet meer gevolgd en
geprofileerd. De vrijheid van de
burger in het digitale tijdperk
is beschermd!

HIER WERKEN WE AAN
> We vechten tegen massasurveillance door de
geheime diensten

Vrijheid EXPOsed
Speel mee & Test je kennis!

> We geven je controle over je data
> We beschermen netneutraliteit in Nederland
> We organiseren de Big Brother Awards

Kijk voor meer informatie op bof.nl/dossiers-overzicht

EEN BETROUWBAAR
INTERNET

HULP NODIG?

Wanneer we reizen, wie we bellen, wat we kopen:
soms lijkt het alsof alles dat we doen wel
ergens wordt geregistreerd. Door al die data zijn we voor
bedrijven en overheden steeds transparenter en makkelijker
te beïnvloeden.

In de Internetvrijheid Toolbox vind je praktische tips over
het verbeteren van je privacy en veiligheid online. Wil je
liever persoonlijke hulp? Bezoek dan een Privacy Café
bij jou in de buurt.
toolbox.bof.nl

De burger wordt gevraagd zichzelf te beschermen. Tegen
ransomware, tegen adverteerders en tegen een meekijkende
overheid. Maar hoe dan?

privacycafe.bof.nl

Op 5 mei vieren we dat we
in een vrije, democratische
rechtsstaat leven. Dat
is ook in Nederland niet
vanzelfsprekend. Digitale
technologie geeft burgers grote
vrijheid, maar maakt ons ook
kwetsbaar. Het Rijksmuseum
voor Digitale Artefacten heeft
een tentoonstelling gemaakt
waarin privacyschendingen
nog de normaalste zaak van de
wereld waren. Hoeveel weet jij
van de geschiedenis!?

BITS OF FREEDOM
Bits of Freedom is dé Nederlandse organisatie die opkomt
voor jouw rechten op het internet. We beïnvloeden
Nederlandse en Europese wetgeving die jou raakt. We
houden jouw data uit handen van grijpgrage bedrijven
en adverteerders. We zorgen dat je privé communicatie
privé blijft en dat je online kan posten en delen wat jij
belangrijk vindt.

LET THEM
EAT

COOKIES
Bescherm jouw internetvrijheid op bitsoffreedom.nl

www.bitsoffreedom.nl

www.bitsoffreedom.nl

Onschuldige
Bewaarp cht van tafe
burgers zijn steeds
vaker in het vizier
van de overheid
w
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www.bof.nl/2015/03/11/bewaarplicht-van-tafel-voor-nu
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Is sleepnet een
misleidende
term?

Po itie hoeft
he emaa niet zo
efficiënt moge ijk
te werken

– voor nu
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Bewaarplicht van tafel

– voor nu

11 maart 2015
Rejo Zenger - Beleidsadviseur

de Landsadvocaten dat een officier van justitie ook
onafhankelijk is. Daar werd door de aanwezigen al om
gegniffeld en nu vind ook de rechter dat flauwekul –
maar aan smileys doen rechters niet.

Dat knalde even: onze Twitter-timeline ontplofte en
ook de kurk van de champagnefles is eraf. Vanochtend
stelde de rechtbank de Wet bewaarplicht buiten
werking. Met direct effect. Maar wat vonden de rechters
precies en wat gaat er nu gebeuren?
Op grond van de Wet bewaarplicht worden gegevens
over het communicatiegedrag en de locatie van
iedereen in ons land tot een jaar lang bewaard. Een wet
met een gigantische impact op onze vrijheid, dat zagen
de rechters ook.
Met zo’n grote inbreuk zijn goede waarborgen
noodzakelijk
De rechter vindt dat we de Nederlandse Staat niet op
de blauwe ogen hoeven te vertrouwen. De Europese
richtlijn die aan onze Wet bewaarplicht ten grondslag
ligt was bedoeld als middel in de strijd tegen ernstige

criminaliteit. De Nederlandse wet is echter een stuk
ruimer – ook een fietsendiefstal valt eronder. De
advocaten van de Staat stelden tijdens de zitting dat
het Openbaar Ministerie “niet lichtzinnig” met de
bevoegdheid omgaat en de bewaarde gegevens nooit
voor een fietsendiefstal zou opvragen. De rechter
zegt nu: het maakt niet uit of je de bevoegdheid ook
gebruikt, het feit dat de mogelijkheid bestaat is al
toereikend voor de beoordeling dat de waarborgen
onvoldoende zijn.
Ook vindt de rechtbank dat het opvragen van de
gegevens niet goed genoeg is geregeld. Omdat het
langdurig bewaren van gevoelige gegevens een
gigantische inbreuk op de privacy is, zijn goede
waarborgen en garanties ten aanzien van de toegang
tot die gegevens des te noodzakelijker. De rechter
vindt dat een vordering vooraf getoetst moet worden
door een “rechterlijke instantie of een onafhankelijk
administratieve instantie”. Tijdens de zitting stelden

Ook het gebrek aan onderbouwing van de
noodzakelijkheid komt aan bod. De Staat stelde dat
de bewaarplicht echt nodig is. Dat illustreerden ze met
een aantal schokkende strafzaken, zonder daarmee de
noodzakelijkheid ook echt te onderbouwen. De rechter
accepteert die claim, maar met name omdat dat
argument tijdens de behandeling van het kort geding
“onweersproken” bleef. Belangrijk om je te realiseren:
de noodzakelijkheid van de wet is nooit aangetoond,
niet in evaluaties, niet in het parlement en ook nu niet
tijdens het kort geding. Dat die niet onderbouwde claim
niet is tegengesproken, doet daar niets aan af.
De vraag is: wat nu?
Op de korte termijn is het wachten op de reactie van

het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Die reactie
is moeilijk te voorspellen. Met de tijdelijke vervanger
van de minister hopen we het beste – maar durven we
nergens op te rekenen. We hopen dat het ministerie
nu echt doordrongen is van het feit dat die wet, nu
en straks, van tafel moet. En dan de reactie van
aanbieders, zoals KPN en Vodafone. Die moeten per
direct stoppen met het bewaren van jouw gegevens
op grond van de wet die nu buiten werking is gesteld.
Update: Inmiddels blijkt dat KPN, Hi, XS4ALL, Telfort,
BIT, Tweak en Vodafone stoppen met het opslaan van
gegevens voor de bewaarplicht.
Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dat
ligt in de handen van de Tweede Kamer en de opvolger
van Opstelten. Omdat de wet nu buiten werking is, is het
voorstel om de wet in zijn geheel ongedaan te maken
het meest voor de hand liggend. Een voorstel daarvoor
van GroenLinks ligt al in de Tweede Kamer. Maar één
ding is wel duidelijk: dat is nog geen gelopen race.

www.bof.nl/2015/03/11/bewaarplicht-van-tafel-voor-nu

Zou het echt waar zijn?
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Alle stemmen zijn geteld. Het hing al in de lucht maar
is nu zeker. Een meerderheid heeft tegen de sleepwet
gestemd! De uitslag is helder: kiezers willen een
betere wet. We zijn ontzettend blij dat zoveel mensen
zich hebben uitgesproken! Het is een duidelijk signaal
dat er een wens is voor een veilig Nederland, met een
wet die onze vrijheden beschermt.
De afgelopen maanden hebben we, samen met
ontzettend veel vrijwilligers en andere organisaties
samengewerkt om zoveel mogelijk mensen te
overtuigen dat deze wet beter moet. Privacy,
internetvrijheid en het werk van de geheime diensten
zijn eindelijk volwassen onderwerpen geworden die
mensen serieus nemen. We willen iedereen die heeft
bijgedragen aan deze uitslag bedanken voor hun inzet.

Het kabinet moet nu iets met deze duidelijke
boodschap gaan doen. De kiezer heeft gesproken, de
tegenstem moet serieus genomen worden. En wij zullen
daarbij gaan helpen.
Natuurlijk gaan we eerst inzetten op het verbeteren van
deze wet. Maar mocht de tegenstem genegeerd worden,
dan leggen we ons daar niet bij neer. Dan stappen we
met een brede coalitie van burgerrechtenorganisaties
en bedrijven naar de rechter om onderdelen van de
nieuwe wet aan te vechten en alsnog die verbeteringen
af te dwingen.

17 oktober 2017
Jens Thomaes - Stagiair

Iedereen die aan deze uitslag heeft bijgedragen:
bedankt!

De politie wil bij gaan houden wie waar wanneer rijdt.
Een wetsvoorstel daarvoor ligt nu in de Eerste Kamer.
Tijdens mijn stage bij Bits of Freedom onderzocht ik
hoe die gegevens zich kunnen verspreiden onder andere
overheidsinstanties.
Het wetsvoorstel “Vastleggen en bewaren
kentekengegevens door politie” ligt momenteel bij
de Eerste Kamer te wachten op behandeling. Het gaat
om de toepassing van technologie waarbij foto’s
van passerende auto’s worden gemaakt en speciale
software geautomatiseerd kentekens herkent. Als de
wet aangenomen wordt, mogen de gegevens vier weken
bewaard worden - ook van automobilisten die niets op
hun kerfstok hebben.
>

Deze technologie heet ANPR, Automatic Number
Plate Recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_numberplate_recognition

Nieuwe ingrijpende bevoegdheid
Deze controversiële wet bouwt opnieuw een systeem
waarbij gegevens over hoofdzakelijk onschuldige
burgers langdurig worden bewaard. Zo’n nieuwe en
indringende bevoegdheid vereist een hele goede
rechtvaardiging – die vooralsnog ontbreekt. Voor Bits
of Freedom probeerde ik de potentiële verspreiding van
de geregistreerde gegevens helder te krijgen. Immers,
om te beslissen over dit wetsvoorstel moet je ook
weten waar die gegevens kunnen eindigen. Als dat niet
helder is, kun je geen goede afweging maken tussen het
privacy- en het opsporingsbelang.
>

Op de website van de Eerste Kamer kun je de
voortgang volgen.
www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33542_vastleggen_en_
bewaren

Onderliggende regeltjes
Uit mijn onderzoek bleek al snel dat de zogenoemde
passagegegevens op verschillende manieren bij
andere overheidsinstanties in binnen- en buitenland
terecht kunnen komen. Hoewel de behandeling in
het parlement veel onduidelijk laat is wel helder dat

voor een belangrijk deel niet de wet zelf, maar de
onderliggende regels, bepalen wie de gegevens mogen
raadplegen.
Toegang krijgen in ieder geval de politie, de Koninklijke
Marechaussee en de geheime diensten. De minister
van Veiligheid en Justitie kan echter op een later
moment andere instanties toevoegen. Zo blijkt dat
bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD en
de AIV ook worden toegevoegd. Omdat dit geregeld
wordt in een zogenaamde “algemene maatregel van
bestuur” gaan toekomstige uitbreidingen buiten de
controle van het parlement om. Ook wordt elk jaar een
nieuw cameraplan opgesteld, waarin is vastgelegd
waar precies camera’s worden opgehangen. Het zou
verrassen als die lijst van locaties niet jaarlijks wordt
uitgebreid.
Geheime diensten in binnen- én buitenland
Een andere belangrijke route voor gegevensverstrekking
betreft de Nederlandse geheime diensten, de AIVD en
de MIVD. Zij krijgen ook toegang tot de vastgelegde
gegevens. Dit is belangrijk, want wanneer de gegevens
eenmaal in handen van deze diensten zijn, kunnen

zij die informatie weer delen met buitenlandse
geheime diensten. Het ligt voor de hand dat dat ook
gebeurt, want deze gegevens kunnen interessant zijn
voor andere landen én zulke informatie is voor de
geheime diensten een ruilmiddel. Eerder achtte de
toezichthouder CTIVD het verstrekken van gegevens
aan buitenlandse diensten problematisch omdat er
nauwelijks waarborgen zijn opgenomen in de wet. De
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten stelt
enkel dat informatie mag worden uitgewisseld zolang
de belangen niet ‘onverenigbaar’ zijn.
Onduidelijkheid over de toekomst van ANPR-gegevens
Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, is ze
akkoord gegaan met een wet waarbij de verspreiding
van de geregistreerde gegevens niet op voorhand vast
staat. En omdat ook het cameraplan elk jaar bijgesteld
kan worden, is nu ook niet helder hoe groot het netwerk
van camera’s over een paar jaar zal zijn. Die helderheid
zou er wel al moeten zijn, omdat de Eerste Kamer
gevraagd wordt akkoord te gaan met een voorstel voor
een maatregel waarbij op grote schaal gegevens over
hoofdzakelijk onschuldige burgers worden vastgelegd.

www.bof.nl/2016/12/21/bewaarplicht-voor-telecommunicatiegegevens-kan-echt-niet/
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22 maart 2018
David Korteweg - Onderzoeker

www.bof.nl/2017/10/17/welke-route-leggen-anpr-gegevens-af

https://www.bof.nl/2018/03/22/de-kiezer-heeft-gesproken-kabinet-moet-de-wet-verbeteren/
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Bewaarplicht
voor
communicatiegegevens kan
écht niet
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ongericht onderscheppen en analyseren. Zo komen
grote groepen onschuldige burgers in het vizier

Doe he

e

Wat deed de Eerste Kamer?
Er waren tijdens het debat veel kritische geluiden
te horen in de Eerste Kamer van voornamelijk
de senatoren van de SP (Köhler), D66 (De Graaf),
GroenLinks (Lintmeijer) en de Partij voor de Dieren
(Teunissen).

De kritiek richtte zich vooral op het gebrek aan heldere
wettelijke grenzen aan de inzet van het sleepnet en hoe

www

m

Deze toezegging kan het gebrek aan waarborgen
bij realtime toegang tot databases mogelijk wat

van de diensten. Voor ons wordt hiermee een grens
overschreden. Als we de grens immers niet trekken bij

verzachten. Maar wat de waarde van deze toezegging
echt is, zal heel erg afhangen hoe dit in de praktijk

het op grote schaal verzamelen en analyseren van het
online gedrag van grote groepen mensen, waar trekken

m

wordt uitgevoerd. Daar ligt een belangrijke taak voor de
toezichthouder, de CTIVD, om strak toezicht te houden
op naleving van deze toezegging.

we de grens dan wel?

Als we de grens niet trekken
bij het op grote schaal
verzamelen van het online
gedrag van grote groepen
onverdachte mensen, waar
trekken we de grens dan
wel?
Bij de inbreng van de senatoren van de VVD (Van
Kappen), het CDA (Rombouts) en de PVV (Van Hattem)
was meteen duidelijk dat zij voor deze wet waren. De
senatoren van de VVD en het CDA bleken niet heel
gelukkig met de wijze waarop het toezicht wordt
ingericht en wordt toebedeeld aan de nog op te richten
‘toetsingscommissie inzet bevoegdheden’ (TIB).

m W
m

Ook de ChristenUnie (Bikker) vond de antwoorden
en toezeggingen van Plasterk voldoende om voor te
stemmen. De senatoren van 50plus, de SGP en OSF
hielden zich muisstil en stemden voor deze wet.
Uiteindelijk accepteerde een meerderheid in de
Eerste Kamer de tekortkomingen en werd het voorstel
vannacht rond rond klokslag twaalf uur aangenomen.
De druk vanuit de regering om nog voor het zomerreces
het voorstel aan te nemen was groot. Een meerderheid
in de Eerste Kamer lijkt voor deze druk te zijn gezwicht.
Veel bezorgde reacties
Wat opviel tijdens het debat was dat verschillende
senatoren aangaven heel veel reacties te ontvangen
van mensen die zich zorgen maken over het sleepnet.
Zo gaf bijvoorbeeld Christine Teunissen (Partij voor de
Dieren) aan zelden zoveel mails van bezorgde burgers te

Surveillance op deze
schaal hoort in een vrije
samenleving als Nederland
niet thuis.
Wat nu?
Na wat formaliteiten zal de nieuwe wet per 1 januari
2018 in werking treden. Zoals we eerder schreven,
zijn we momenteel onder leiding van PILP en in
samenwerking met verschillende organisaties, aan het
onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om
het sleepnet aan te vechten. Schrijf je hieronder in voor
de sleepnet mailinglijst om op de hoogte te blijven.

Persbericht:
Plasterk
maakt nieuw
sleepnet voor
geheime
diensten
bekend
Daphne van der Kroft
DOSSIER / Sleepnet voor geheime diensten
02 juli 2015

Minister Plasterk wil dat de geheime diensten al onze
communicatie kunnen afluisteren – of dat nu een
telefoontje is, e-mails, berichten in appjes of een bezoek
aan websites – en ons gedrag kunnen analyseren. Dat
blijkt uit de consultatie op de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten die vandaag gepubliceerd is. Dit zou
de meest vergaande bevoegdheid zijn die de diensten
ooit hebben gehad. Bits of Freedom vindt dat onschuldige
mensen niet afgetapt mogen worden en wil dat deze
bevoegdheid van tafel gaat.

Groot sleepnet
De minister stelt dat de

Na de onthullingen
van Edward Snowden

diensten het sleepnet
doelgericht zullen

bleek dat buitenlandse
geheime diensten, zoals

inzetten. Het is niet
meer dan logisch, dat ze

de Amerikaanse NSA en de
Britse GCHQ, Nederlandse

een specifiek doel voor
ogen hebt als ze zo’n
vergaande bevoegdheid in
willen zetten. Maar deze

communicatie ruim
in de gaten kunnen
houden. Minister
Plasterk beschermt

bevoegdheid zal worden
ingezet op een hele brede

Nederlanders daar niet
tegen, integendeel. Zo

kring van personen.
De minister noemt als

kunnen gegevens die in
bulk verzameld zijn, in

voorbeeld al iedereen in
Nederland die contact heeft

bulk worden overgedragen
aan buitenlandse geheime

met Syrië. Maar wat als
het gaat om iedereen die
contact heeft met Marokko,

diensten, zelfs voordat
ze geëvalueerd zijn. Ook
mogen mensen worden

of Frankrijk, of de Verenigde
Staten?

gevolgd als buitenlandse
diensten ze al eerder

Hans de Zwart, directeur
van Bits of Freedom: “Als de
geheime diensten denken
dat iemand kwaad in de zin
heeft, moeten de ze diegene
in de gaten kunnen houden.
Dat vindt Bits of Freedom
ook. En dat kunnen ze nu
al. Maar met dit voorstel
zullen ze ook heel veel
brave burgers tappen,
mensen die nog nooit iets
hebben misdaan en dat ook
nooit zullen doen.”
Samenwerking met
buitenlandse geheime
diensten

hebben gevolgd, los van
de vraag of Nederlandse
diensten ze als gevaarlijk
zouden bestempelen.
Meer informatie
De massale
communicatietap staat
in artikel 32 en verder van
het voorstel. Het in bulk
weggeven van gegevens
aan buitenlandse geheime
diensten staat in artikel
77, lid 2. En het feit dat
personen al eens door een
andere geheime dienst zijn
gevolgd als grondslag voor
de Nederlandse diensten
staat in artikel 18, sub d.

Vier manieren hoe
jij als onschuldige
internetter getapt
zou worden
www.bof.nl/2016/06/1
www.bof.nl/2016/06/15/vier-manieren-hoe-jij-als-onschuldige-internetter-getapt-zou-worden
/2016/06/15/vier-manieren-hoe-jij-als-onschuldige-internetter-getapt-zou-worden

Een grens overschreden
Gericht tappen is nu al mogelijk, maar onder de nieuwe
wet mogen de geheime diensten straks stelselmatig
en op grootschalige wijze onze online communicatie

bij de inzet van vergelijkbare bijzondere bevoegdheden
door de diensten zelf, leek voor Beuving doorslaggevend.

www.bof.nl/2015/07/02/persbericht-plasterk-maakt-nieuw-sleepnet-voor-geheime-diensten-bekend

www.bof.nl/2017/07/12/eerste-kamer-stemt-voor-sleepnet-grootschalig-tappen-wordt-mogelijk

Gisteren heeft de Eerste Kamer iets voor middernacht
een nieuwe wet voor de geheime diensten aangenomen.
Na jarenlange politieke strijd is nu echt de knoop
doorgehakt: de geheime diensten zullen straks een
sleepnet mogen inzetten
.
Onverteerbare uitslag
Het is onverteerbaar dat een wet is aangenomen waarop
zoveel kritiek is geuit door experts, maatschappelijke
organisaties en burgers. De Eerste Kamer richt zich
traditioneel gezien op de vraag of een wetsvoorstel
kwalitatief goed genoeg is, of het niet in strijd is met de
Grondwet of internationale verdragen, en of de rechten
van burgers niet worden geschaad. Precies op die drie
punten scoort de sleepnetwet een onvoldoende.\

onschuldige burgers hierdoor geraakt worden, de lange
bewaartermijn waarvoor gegevens bewaard mogen
worden, de enorme risico’s bij het uitwisselen van grote
hoeveelheden gegevens met buitenlandse diensten,
het gebruik van onbekende kwetsbaarheden zonder
deze te melden, de beperkte waarborgen bij realtime
toegang tot databases van meewerkende partijen en
het toezicht op de diensten zelf. Niet geheel verrassend
stemden deze partijen dan ook tegen het voorstel.

Het doet ons goed om te zien dat zoveel mensen hun
zorgen met de senatoren deelden. We hielpen een
handje door het delen van je zorgen eenvoudig te
maken via de Geensleep.net campagnesite. Iedereen die
de stap nam om hun zorgen te delen: bedankt!

Vooral de toezegging van Plasterk dat bij het inzetten
van informanten dezelfde waarborgen zullen gelden als

ook voor deze wet te stemmen.

DOSSIER / Sleepnet voor geheime diensten
12 juli 2017
David Korteweg - Onderzoeker

hebben ontvangen.

DOSSIER / Sleepnet voor geheime diensten
15 juni 2016
Ton Siedsma - Onderzoeker
De regering heeft het plan om de geheime diensten de
mogelijkheid te geven om op grote schaal onschuldige
burgers te tappen. We krijgen regelmatig de vraag:
Hoe kan ik nou in dat sleepnet belanden? Een vraag
die antwoord verdient. En omdat de regering weigert
inzichtelijk te maken hoe ver dit sleepnet eigenlijk
gaat, geven wij bij dezen vier voorbeelden hoe jij in een
sleepnet kunt belanden.

waar uitreizigers zitten en wat hun plannen zijn. Dat
betekent dat over het gebied waar de geheime diensten
denken dat er een uitreiziger kan zitten een sleepnet
uitgeworpen kan worden om dat in de gaten te houden.
De Telegraaf publiceerde vorig jaar een overzicht met
gemeenten die te maken hebben met uitreizigers en op
die gemeenten zal een extra focus liggen. Dus, woon je
bijvoorbeeld in Hilversum, Nijmegen of Raalte, dan is er
een aanzienlijke kans dat er een sleepnet uitgeworpen
wordt.
2. Als je hotspots gebruikt
Een ander voorbeeld dat wordt genoemd is het
afluisteren van alle wifi hotspots van een bepaalde
aanbieder in een bepaalde stad voor de periode van
een jaar. Stel dat ze bij KPN aankloppen voor de stad
Utrecht, dan kan het gaan om 53 KPN-hotspots. Connect
je met een van die hotspots, of dat nou op het station
is of bij je favoriete café, dan zit je dus in het sleepnet.
Kijk hier voor de KPN-hotspots in de buurten waar jij
vaakst bent.

Tot nu toe mogen ze dat niet, dus wil de regering zo snel
mogelijk het wetsvoorstel door het parlement krijgen.
Wij maken ons daar grote zorgen om, ook omdat de
regering heel erg vaag blijft over de grootte van die tap.
De enige voorbeelden die we kennen komen uit gelekte
documenten aan de NOS. En dat lek geeft aan dat het
tap érg ruim zal zijn. Zo kan je al in het sleepnet terecht
komen:

3. Als je WhatsApp gebruikt in een gebied waar ook
veel geappt wordt met het buitenland
Een ander voorbeeld is het kunnen onderscheppen van
chatgesprekken tussen mensen in Nederland en het
buitenland. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheppen
van alle WhatsApp-gesprekken tussen de stad
Rotterdam en Syrië. Om dat te kunnen doen zal er eerst
een veel groter deel van alle WhatsApp-gesprekken
onderschept moeten worden, omdat je anders niet bij
dat deel komt dat voor Syrië bestemd is. Dat betekent
dat alle gesprekken uit die stad onderschept kunnen
worden. Dus: woon je in een stad waar (veel) WhatsAppverkeer met Syrië of andere landen is: je appt jezelf zo
het sleepnet in.

1. Als je woont in een gebied waar uitreizigers kunnen
zitten
Een van de doelen van de massale tap is achterhalen

4. Als je je een internetpagina in het buitenland
bezoekt of als je verkeer via het buitenland gestuurd
wordt

Ee s e Kame s em voo
s eepne g oo scha g appen
wo d moge k

Het is de bedoeling dat het internetverkeer van en naar
bepaalde landen in de gaten gehouden kan worden.
Maar het internet werkt zo dat je als gebruiker niet
de keuze hebt hoe je internetverkeer loopt. Wil jij
naar een site in de VS, dan is het niet uitgesloten dat
je internetverkeer de hele wereld overgaat voordat
het de VS uit komt. Stel dat dat verkeer via een land
loopt dat door de AIVD in de gaten gehouden wordt:
je communicatie wordt afgetapt. Datzelfde geldt voor
websites die gehost worden in het land dat in de gaten
gehouden wordt. Stel je gaat naar een Estlandse site en
dat land wordt om de een of andere reden in de gaten
gehouden, dan zit je ook in het sleepnet.
Het sleepnet is onzichtbaar, maar ondoorzichtig
Deze voorbeelden laten zien dat de kans ontzettend
groot is dat je regelmatig in het sleepnet kunt belanden.
Terwijl je dat helemaal niet goed kunt overzien en
belangrijker nog: niets hebt gedaan om in het vizier
terecht te komen. En het is volstrekt onduidelijk wat er
daarna gaat gebeuren: verdwijnen je gegevens in een
grote vergaarbak omdat je op het eerste oog misschien
wel interessant lijkt? Of word je eruit gefilterd? Maar op
welke voorwaarden?
Hoe dan ook moet je er rekening mee houden dat je
internetverkeer – hoe kort of lang ook – in de gaten
gehouden kan worden. En het feit dat we daar rekening
mee moeten houden is een treurige constatering.
Daarbij blijkt uit onderzoeken dat het feit dat we weten
dat ons verkeer afgetapt kan worden al kan leiden tot
zelfcensuur en andere chilling effects. Je hoeft dus
niet eens daadwerkelijk afgetapt te worden om toch je
gedrag aan te passen. En dat is een ontwikkeling die de
maatschappij kan raken; als je je communicatie niet
meer vertrouwt of je andere zoektermen gaat gebruiken
omdat je bang bent dat je in de gaten gehouden kan
worden, dan raakt dat de vrije en open samenleving.
Precies die samenleving die de regering hoort te
beschermen.

DOSSIER / Sleepnet voor geheime diensten
12 juli 2017
David Korteweg - Onderzoeker
Gisteren heeft de Eerste Kamer iets voor middernacht
een nieuwe wet voor de geheim

www.bof.nl/2016/06/15/vier-manieren-hoe-jij-als-onschuldige-internetter-getapt-zou-worden

De PvdA (Beuving), die toch nog aardig wat zetels
in de Eerste Kamer heeft (8), stelde nog wel enkele
scherpe vragen waarop Plasterk niet altijd een even
helder antwoord gaf. Toch waren de antwoorden en
toezeggingen van Plasterk voor de PvdA voldoende om

www.bof.nl/2015/07/02/persbericht-plasterk-maakt-nieuw-sleepnet-voor-geheime-diensten-bekend

M

Plasterk zegde toe om de TIB in zijn geheel over twee
jaar te evalueren. Dat was voor deze fracties voldoende.

www.bof.nl/2017/07/12/eerste-kamer-stemt-voor-sleepnet-grootschalig-tappen-wordt-mogelijk

Eerste Kamer stemt voor
m
m
m
sleepnet:
grootschalig
tappen
m
m
wordt mogelijk

21 december 2016
Rejo Zenger - Beleidsadviseur
Baanbrekend! De hoogste Europese rechter oordeelde
vandaag dat het ongericht bewaren van gegevens over
het communicatiegedrag en de locatie van alle burgers
écht niet kan. Deze uitspraak is de doodsteek voor het
toch al gehavende Nederlandse bewaarplichtvoorstel.
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie is
opvallend hard: de rechters zeggen eigenlijk letterlijk
dat, met de Europese regels en verdragen in het
achterhoofd, er geen nationale wetgeving voor het
opsporen van terroristen en criminelen is geoorloofd
waarbij ongericht (en dus massaal) gegevens over de
locatie en het communicatiegedrag van alle gebruikers
van elektronische communicatie wordt bewaard.
Anders gezegd: een verplichting tot het bewaren van dat
soort gegevens op zichzelf is geen probleem zolang het
maar gericht gebeurt.
Nederlandse bewaarplicht
Zoals je weet heeft het kabinet een maand of twee

niet over de verplichting tot het bewaren zelf. Wij zeiden
daarover: de verbeteringen zijn welkom, maar lossen
het fundamentele probleem van de wet niet op. De
communicatie van onschuldige burgers wordt namelijk
nog steeds opgeslagen. De Europese rechters laten het
kabinet geen keuze: zolang dat fundamentele probleem
niet is opgelost, is de wet niet toegestaan.
Rechters trekken het breder dan privacy
De rechters maken ook andere interessante
opmerkingen. De rechters stellen bijvoorbeeld dat hoe
groot het belang van de strijd tegen terrorisme ook
is, dat gegeven nooit op zichzelf een rechtvaardiging
voor een bewaarplicht kan zijn. Ook maken de rechters
duidelijk dat zo’n ongerichte bewaarplicht niet alleen
inbreuk maakt op het recht op respect voor je privacy,
maar ook op jouw vrijheid van meningsuiting. Ook deze
rechters maken eindelijk weer eens duidelijk: gegevens
over de communicatie, de zogenaamde meta-data, zijn
net zo gevoelig als de inhoud van die communicatie.
Nog een interessant punt: als de politie de over jouw
bewaarde gegevens opvraagt, moet ze je daarna zo snel
mogelijk daarover informeren.

geleden een voorstel voor de herintroductie van de
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens naar

Kortom: weer eens een baanbrekende uitspraak
over een verplichting tot het ongericht bewaren

de Tweede Kamer gestuurd. Dat voorstel is op een
aantal punten verbeterd ten opzichte van de eerder
door Nederlandse rechters buiten werking gestelde
Wet bewaarplicht. Maar de wijzigingen van het kabinet

van gegevens over het gebruik van elektronische
communicatie. Het is jammer dat de laatste tijd steeds
vaker de Europese rechters er aan te pas moeten komen
om de verzamellust van regeringen van de lidstaten in

bemoeilijken alleen de toegang tot de gegevens en gaan

toom te houden. Maar als dat is wat nodig is, so be it.

www.bof.nl/2016/12/21/bewaarplicht-voor-telecommunicatiegegevens-kan-echt-niet/
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Bewaarplicht
voor
communicatiegegevens kan
écht niet

Welke route leggen
ANPR-gegevens af?

kabinet
moet
de
wet
verbeteren!

www.bof.nl/2017/10/17/welke-route-leggen-anpr-gegevens-af

De kiezer heeft
gesproken:

https://www.bof.nl/2018/03/22/de-kiezer-heeft-gesproken-kabinet-moet-de-wet-verbeteren/
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