
Privacy Manifesto – Projectplan 

2017
Door René de Torbal met medewerking van Vince Willems (Piraten)
Aan: Bestuur Piratenpartij en Ancilla van de Leest

Voorstel
Piratenpartij wordt voortrekker in het opstellen van een Privacy Manifest

Doel 

- Privacy awareness vergroten, brede maatschappelijke discussie

- Overheid, bedrijven en burgers bewegen privacy serieus te nemen (dus 

meer “privacy by design” etc.)

- Komen tot passende wetgeving en handhaving

Bijkomend doel: verdere profilering van PPNL en de partners die het Manifest 

ondertekenen
Uiteindelijk moet dit leiden tot een wereldwijd erkend Manifesto (ingang via alle 

lokale, internationale Piratenpartijen en de partners van het Manifest)

Uit te werken doel: certificering
Mogelijk dat dit de aanzet vormt om te komen tot een soort Privacy Certificering, 

inclusief mooi privacy OK symbool en/of certificaat en een arbitrage orgaan, 

lidmaatschap en de hele mikmak.

Potentiële launching partners

- Bits of Freedom

- Amnesty International

Latere partners
Volgende partijen kunnen input geven:

- https://www.privacyfirst.nl/

- https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

- https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

- TV programma's: Kassa/Radar/...

- Radioprogramma's: BNR, GeenStijl (o.a. Prem -> tevens ingang naar De 

Wereld Draait door)

- Websites: https://decorrespondent.nl/home (Maurits Martijn: 

https://decorrespondent.nl/mauritsmartijn, medeschrijver van boek: "Je 

hebt wel wat te verbergen")

https://www.privacyfirst.nl/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


- Andere politieke partijen: Partij vd Dieren (heeft volgens mij één van de 

sterkste Privacy paragrafen op dat van PPNL na)

- etc.

Overige partijen 
Partijen die dus de meeste inbreuk risico’s geven, maar die juist zouden moeten 

ondertekenen:

- Overheidsorganen

- Vervoersbedrijven

- Verzekeraars

- Google

- Facebook en ander social media

- etc., hoe meer ondertekenaars hoe beter. 

Reality check
Het kan zijn dat het ergens strand, of dat we helemaal alleen staan met het 

Manifest.
Dan nog is het proces belangrijk. Het wordt dan namelijk veel helderder, waar de 

pijn precies zit en waar de weerstand vandaan komt.
In het beste geval, krijgen we iedereen mee.

Format

- max 1 A4 moeten bestaan.

- max 10 punten

- Op een website (website domein is al door Vince vastgelegd: 

http://privacymanifesto.eu/
- (zie zie: http://agilemanifesto.org/ als voorbeeld)

- Partners worden vermeld met link (donaties van partners welkom)

- Taal in eerste instantie Nederlands en Engels, daarna ook meerdere talen

Communicatie

- Via de partners

- Internationale Piratenpartijnetwerk

- Via website PPNL

Tijdplan

- de eerste opzet kan rond zijn binnen een maand, maar er ligt al een stuk 

(zie bijlage)

- Voor 28-01-2018 moet er een stuk zijn dat gedragen wordt door meerdere 

partijen, 

http://agilemanifesto.org/
http://privacymanifesto.eu/


- Vervolgens (liefst als we ook minimaal 1 zetel hebben) gaan we een 

congres organiseren op 28-01-2018 (Internationale Data Privacy Day) met 

al de partners. BIG PARTY!


