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Betreft: 

Uitnodiging consultatie 22 oktober 2009 

Datum: 

19 oktober 2009 

Geachte h"~~ lachte heer 

1. Hartelijk dank voor de email van de heer( , 

Stichting Bits of Freedom 

Postbus 10746 

1001 ES Amsterdam 
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W www.lJot.nI 

Bankrekening 554706512 

Bits of Freedom, Amsterdam 

KVK-nr. 34 12 12 86 

"an 16 oktober jl. 

2. Bits of Freedom beschouwt de uitnodiging voor een gesprek zoals in uw mail beschreven als 

een goede eerste stap. Zij komt hier graag later op terug. Ondertussen wil ik aandacht 

vragen voor de aanwezigheid van Bits of Freedom bij de bijeenkomst van 22 oktober. 

Bijeenkomsten zoals die van 22 oktober spelen een essentiële rol bij de beSluitvorming over 

de implementatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Het is daarom van 

belang dat Bits of Freedom ook bij deze en hieropvolgende vergelijkbare bijeenkomsten 

aanwezig is. 

3. Het beschermen van het grondrecht op privacy moet een fundamenteel uitgangspunt zijn bij 

de technische implementatie van deze wet. De beslissingen die in de komende maanden op 

het gebied van de - mogelijk centrale - opslag en -bevraging van 

telecommunicatiegegevens worden genomen, hebben verstrekkende gevolgen voor de 

privacy van iedere burger. Het is voor de bescherming van dit grondrecht essentieel, dat niet 

alleen de input van aanbieders, maar ook van "civil society" een integraal onderdeel van dit 

proces vormt. Het reeds bij het ontwerp van deze systemen inbouwen van grondrechtelijke 

waarborgen kan bovendien voorkomen dat afgeronde informatiseringsprojecten achteraf op 

aanzienlijke kosten gejaagd worden. Tot slot versterkt dit de legitimiteit van overheidsbeleid. 

4. Wij begrijpen uit uw presentatie op 14 oktober jl. dat sinds het College Bescherming 

Persoonsgegevens zich heeft teruggetrokken uit dit domein, er geen sprake meer is van 

advisering over privacyvraagstukken voorafgaand aan het nemen van beslissingen op dit 

gebied. Andere organisaties moeten deze rol dus overnemen. Bits of Freedom is, gelet op 

haar expertise op dit vlak, de belangrijkste gesprekspartner van de overheid in dit dossier. 
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5. Zij zou naar onze mening daarom nauw moeten worden betrokken bij de technische 

implementatie van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, en bij de bijeenkomst 

van 22 oktober aanwezig moeten zijn. 

6. Bits of Freedom ziet ook geen reden waarom zij niet bij deze bijeenkomst aanwezig zou 

kunnen zijn. Voor zover zij heeft kunnen nagaan, bestaat er geen gedocumenteerd beleid 

dat erop neer zou komen dat civil society niet aan deze bijeenkomsten zou mogen 

deelnemen. Mocht dat beleid er wel zijn, dan verzoekt Bits of Freedom zo snel mogelijk een 

kopie van deze documenten te ontvangen en roept zij met klem op om dit beleid aan te 

passen. 

7. Overigens is Bits of Freedom nog steeds van mening dat zij op 14 oktober jl. expliciet is 

uitgenodigd voor deze bijeenkomst, ten overstaan van meer dan 200 mensen, waaronder 

belangrijke stakeholders in dit proces. Ook deze stakeholders zien Bits of Freedom als een 

serieuze gesprekspartner in dit traject. Het zou de onderlinge verhoudingen tussen overheid, 

aanbieders en civil society verstoren als nu zou blijken dat deze uitnodiging is ingetrokken. 

8. Bits of Freedom verwacht dan ook dat zij bij de bijeenkomst op 22 oktober welkom is. 

Hoogachtend, 

Directeur Bits of Freedom 
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