
Voorstellen amendementen Bits of Freedom D66 verkiezingsprogramma 

De sluitingstermijn voor het indienen van amendementen is 17 december 2013 om 
10.00 uur. Op het congres van 7 en 8 februari 2014 in Amsterdam wordt over deze 
voorstellen gestemd en wordt uiteindelijk de definitieve tekst van het verkiezingsprogramma 
door de leden vastgesteld. 

Regelnumm
er 

Tekst Pagina

11-16 Wij willen alle ruimte voor start-ups. Daarbij biedt e-
commerce een enorm potentieel. Ter 12 bevordering 
hiervan moet er zo snel mogelijk een open Europese markt 
voor veilige 
13 betalingen komen. Nationale barrières nemen we weg 
door geharmoniseerde normen en 14 regels over zaken als 
algemene voorwaarden, leverplichten, klachtenrechten en 
teruggave 
15 van producten. Door het eenduidig garanderen van de 
rechten van consumenten in een 16 open Europese markt 
beschermen we de consument én bevorderen we de 
handel.

9

47-59 47 Eén Europese digitale markt 
48 Mensen bewegen zich digitaal makkelijker over grenzen 
dan fysiek. D66 wil daarom de 
49 muren tussen landen in de digitale wereld slechten. 
Europese internettoegang voor hetzelfde 
50 tarief als in het thuisland. Meer grensoverschrijdende e-
commerce. Open standaarden op 
51 Europees niveau en Europese data die via deze open 
standaarden beschikbaar komt. Wij 
52 willen gegarandeerde netneutraliteit, omdat dat een 
gelijk speelveld creëert en ruimte biedt 
53 voor innovatie. D66 liep voorop in de strijd tegen de 
bedreiging van internetvrijheid door de 
54 ACTA-voorstellen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
– Handelsovereenkomst ter 
55 bestrijding van namaak). Een tweede ACTA moet 
voorkomen worden. Dit vraagt om nieuwe 
56 spelregels. Voor D66 betekent dit een hoog 
beschermingsniveau van onze privacy, met 
57 voldoende ruimte om Europees te kunnen innoveren en 
ondernemen. Daarom ondersteunt 
58 D66 Europese initiatieven voor de modernisering en 
Europese harmonisering van het 
59 auteursrecht, waarbij dat auteursrecht niet mag leiden 
tot inperking van de internetvrijheid. Maatregelen zoals 
websiteblokkades of een downloadverbod zijn daarom geen 
oplossingen. 

10

61-72 61 Digitale veiligheid 
62 Digitalisering biedt ongekende kansen over grenzen 
heen. Daartegenover staan ook risico's. 
63 Net als de kansen wil D66 ook de risico’s zoveel 
mogelijk Europees adresseren. 
64 Identiteitsdiefstal en –fraude zijn een groeiend en 
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onvoldoende onderkend probleem. D66 wil 
65 een Europees meldpunt voor identiteitsfraude dat helpt 
de fraude in alle lidstaten te 
66 bestrijden. Europese samenwerking bij digitale 
opsporing is noodzakelijk. We zijn voor 
67 Europese afspraken over omgang met veiligheidslekken 
in computersystemen en software. 
68 Daarnaast is er gemeenschappelijk beleid nodig tegen 
kwaadwillende hackers, maar ook 
69 steun en vrijwaring van personen die veiligheidslekken 
melden (responsible disclosure). D66 
70 bepleit ook Europese samenwerking op digitale defensie 
(zoals een Europese oefening op 
71 het gebied van cyberwarfare) Ten slotte moet, net als bij 
conventionele wapensystemen, de 
72 export van digitale wapens getoetst worden.

105-112 Voor D66 zijn daarbij hoogwaardige bescherming van 
milieunormen en 
111 arbeidsomstandigheden, en strakke regels voor 
bescherming van persoonsgegevens een 
112 voorwaarde voor instemming.

12

535-562 535 Pal staan voor privacy 
536 De afgelopen jaren is de bescherming van privacy in 
Europa verder in het gedrang gekomen. 
537 Persoonlijke gegevens die in verkeerde handen vallen, 
vormen zeker in het internettijdperk 
538 een onaanvaardbaar risico. D66 zet privacy 
bescherming hoog op de agenda. Bij de herziening van de 
26  
539 Europese privacywetten maakt D66 zich dan ook hard 
voor strakke maar werkbare regels. 
540 Beschermen van privacy gaat over onze vrijheid, over 
de vrijheid van meningsuiting, over 
541 consumentenbescherming, over gelijke behandeling, 
over rechtsbescherming. Bescherming 
542 van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van 
persoonsgegevens behoren in het 
543 digitale tijdperk tot de kern van de burgerrechten. 
Stevige Europese wetten moeten de basis 
544 vormen voor wereldwijde afspraken. Wij willen 
voorkomen dat inlichtingendiensten van 
545 binnen en buiten Europa zomaar elkaar, elkaars 
burgers en bedrijven digitaal bespioneren. 
546 Het Amerikaanse programma PRISM, dat heimelijk 
grote hoeveelheden gegevens verzamelt 
547 en combineert, is een voorbeeld van hoe het niet moet. 
Bevriende naties overtreden elkaars 
548 wetten niet. 
549 
550 Voor effectieve politie- en justitiesamenwerking is een 
gedegen bescherming van 
551 persoonsgegevens noodzakelijk. Het aannemen van 
een Richtlijn Bescherming 
552 Persoonsgegevens moet een belangrijke plek krijgen 
bij verdere politie- en 
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553 justitiesamenwerking. D66 wil de verplichting om bel- 
en telecomgegevens van iedereen te 
554 bewaren, afschaffen. Voor andere verregaande 
maatregelen als de opslag van alle 
555 Europese vliegtuigpassagiers moet eerst de noodzaak 
worden aangetoond. Dat is nu zeker 
556 niet het geval. Mensen krijgen bij D66 veel meer zelf de 
mogelijkheid te beslissen of hun 
557 digitale identiteit en gedrag in de digitale wereld mag 
worden gevolgd of voor commerciële 
558 doeleinden gebruikt. 
559 
560 Bij het streven naar een hoogwaardige bescherming 
van onze privacy willen wij naar één 
561 strenge Europese norm, gecombineerd met stevig 
toezicht. Deze biedt niet alleen de gewenste bescherming, 
maar geeft onder 
562 andere door haar brede gelding ruimte voor innovatie 
en ondernemen in heel Europa. 

648-650 Dit kan de Europese Unie bereiken door meer samen te 
werken 
648 op het gebied van veiligheidsanalyses, het vaststellen 
van gezamenlijke behoeften, de 
649 gezamenlijke inkoop en onderhoud van materieel en 
training van personeel. Digitale 650 veiligheid is onderdeel 
van deze agenda.
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