
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat wij dag en nacht in de 

gaten worden gehouden. De overheid legt vast met wie we waar en 

wanneer contact hebben, of dat nu per telefoon, e-mail of via een 

berichtdienst is. Ons internetverkeer wordt vastgelegd en opge-

slagen. Apparaten die indertijd werden gekocht om ‘het terrorisme 

te bestrijden’ worden inmiddels gebruikt door de belastingdienst. 

De overheid fotografeert ons wanneer we auto rijden, controleert 

waar we onze auto parkeren en hangt de openbare ruimte vol met 

camera’s. De gegevens worden gedeeld met de Amerikaanse en 

Britse geheime diensten die in ruil daarvoor nog meer inlichtingen 

over ons aan de overheid teruggeven. 

Het bedrijfsleven doet precies hetzelfde. Iedere ontvangen of ver-

zonden e-mail, elke geklikte link en elke ‘like’ wordt vastgelegd 

en bestudeerd. Onze zoekmachines hebben meer informatie over 

ons dan onze huisarts, onze advocaat en onze notaris bij elkaar. 

Winkels peilen onze telefoons om te achterhalen waar we lopen en 

wat we bekijken, waarna alle aan kopen worden vastgelegd met de 

klantenkaart. Het Elektronisch Patiënten dossier, dat door de Eerste 

Kamer werd verboden, is zonder overheid doorgestart als LSP, en 

huisartsen die niet meewerken krijgen een boete.

De Piratenpartij wil in Nederland en Europa de wetgeving aanpas-

sen aan de technische werkelijkheid, zodat de bescherming van de 

persoon lijke levenssfeer weer gewaarborgd wordt in een tijd waarin 

surveillance goedkoper, onzichtbaarder en indringender is geworden. 

Het grootste deel van onze wetten is geschreven in de eeuw waarin 

de telefoon het meest moderne communicatiemiddel was en internet 

nog science fiction was.

Privacy is van levensbelang en moet beschermd worden. De gaten 

die de technologie sloeg in de verouderde privacy-wetgeving werden 

niet gerepareerd, maar juist misbruikt door overheid en bedrijfsleven. 

De Piratenpartij heeft de kennis en de idealen die nodig zijn om onze 

wetgeving weer privacy-proof te maken, in Nederland én Europa.

De Piratenpartij wil privacy 

herstellen en beschermen

•  Schaf onmiddelijk de door het Europese Hof verboden 

dataretentie-richtlijn af en stop de bewaarplicht.

•  Vernietig alle gegevens die tot nu toe zijn opgeslagen 

onder de dataretentie-richtlijn.

•  Herstel het medisch beroepsgeheim en garandeer de 

absolute vertrouwelijkheid van medische gegevens.

•  Stel iedereen in staat om goede en betrouwbare 

versleuteling te gebruiken.

• Geen ontsleutelingsplicht.

•  Beperk de opslag van biometrische gegevens tot het 

hoogst nodige en bescherm deze uitzonderlijk goed.

•  Geen ruimere bevoegdheden voor de inlichtingendiensten, 

maar respect voor grondrechten met strakke juridische en 

democratische controle.

•  Uitwisseling van gegevens met andere landen beperken en 

dan alleen na individuele goedkeuring door onafhankelijke 

rechters.

•  Drastisch betere privacybescherming voor de consument 

op het internet.

•  Boetes voor privacyschendingen niet maximaliseren maar 

afhankelijk maken van de omzet.

•  Internationale handelsverdragen gebruiken om privacy en 

de rechten van de consument te beschermen in plaats van 

uit te hollen.

•  Privacy by design en data-minimalisatie op lokaal, 

provinciaal, nationaal en Europees niveau.

Wat daarvoor nodig is:



De minister van Veiligheid en CEO’s van internetgiganten vertellen je 

graag dat ‘privacy dood is’. Niets is minder waar. Privacy is oud, ouder 

dan de democratie, maar niet dood. Overheden hebben toegekeken 

hoe de sterke bescherming van onze privacy verwaterde door tech-

nologie waar de wetten niet op toegerust zijn. De Piratenpartij wil de 

letter van de wet moderniseren, zodat het principe van privacy weer 

nieuw leven ingeblazen krijgt.

    

Onze overheid weet op dit moment meer over ons, onze netwerken, 

onze activiteiten en onze gedachten dan de engste dictaturen uit de 

vorige eeuw. Toen in Oost-Duitsland alle post werd geopend en alle 

telefoons werden afgeluisterd, deden wij dat in Nederland niet. Dat 

was niet omdat het zo duur of omslachtig was. Wij deden dat niet 

omdat het gewoon niet in onze democratie paste. 

Het feit dat wij inmiddels goedkoop en eenvoudig in de gaten 

gehouden kunnen worden, mag daarom niet betekenen dat dit nu 

wél in onze democratie zou passen. De wet moet daarom verbeterd 

worden, zodat de bescherming die de grondwet ooit bood, weer 

vol ledig van toepassing is op ons dagelijks leven, online én offline.

Wil jij ons helpen met het bereiken van deze en 

andere doelen?

 

De Piratenpartij is een partij van activisten en vrijwilligers die 

strijden voor onze mensen rechten. We zijn altijd op zoek naar 

enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die hun vrije tijd, 

expertise en moeite willen doneren aan de partij.

Kijk op piratenpartij.nl hoe jij een bijdrage kunt leveren.


