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PreambuLe

In het eerste decennium van de 21ste eeuw, in de hoogdagen van het neoliberalisme, 
werd een ongeziene infrastructuur uitgebouwd voor controle op de bevolking. Ook in  
europa. Controlestaten zagen het licht door de samenloop van de technologische en  
digitale revolutie, de 9/11-tijdsgeest, de ondemocratische gang van zaken in de europese 
Unie en de financiële en economische crisis.

1. De digitale technologie heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Ze biedt  
ongekende mogelijkheden voor kennis, cultuur, meningen, contacten. Voor een aan-
gename, veilige en efficiënte samenleving. Moderne technologie en communicatie  
vergroten de verzuchtingen van de burgers om betrokken te worden bij de besluit- 
vorming en de macht. 
De moderne technologie houdt nieuwe bedreigingen in voor de mensenrechten. De 
technologie op zich is niet het probleem, wel hoe er gebruik van gemaakt wordt. Ze 
wordt ook ingezet om onverdachte burgers in de gaten te houden, met een omvang 
zonder voorgaande. Het cumulatief effect en de wildgroei van de nieuwe surveillance-
technologieën zorgden ervoor dat overheid, ondernemingen en instellingen permanent 
op ons toekijken. Iedereen is een doelwit en een verdachte geworden.

2. Deze ontwikkeling gaat samen met een democratische crisis. De scheiding van de 
machten, de mensenrechten en de rechtsstaat zijn aangetast. een evolutie die parallellen 
oproept met de jaren dertig van de 20ste eeuw, en kan leiden tot fascistische regimes.
De uitvoerende macht – regeringen, ministers – veroverde een dominante machtspositie 
ten koste van de wetgevende en rechterlijke macht. politie, parket en geheime diensten 
– de repressieve werkinstrumenten van die uitvoerende macht – zagen hun armslag en 
macht toenemen. Institutionele hervormingen die beantwoorden aan de democratische 
principes zijn noodzakelijk. Maar zelfs het meest democratische europa ontsnapt niet 
aan het feit dat de maatschappijen in europa gestuurd worden vanuit de belangen van 
multinationals en bedrijven. Maar, hoe democratischer de instellingen werken, hoe meer 
mogelijkheden de bevolking heeft om op te komen voor haar belangen en voor een 
betere wereld.
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3. De geest van de mensenrechten ging ‘bijna’ verloren door het klimaat van 9/11.  
De war on terror werd misbruikt om de mensenrechten te slopen. Uitzonderingswetten 
werden ingevoerd maar nooit meer afgeschaft. De uitzondering werd de regel. 
schijnbaar stevig verankerde mensenrechten zoals verbod op foltering, de privacy, maar 
ook de politieke vrijheden (meningsuiting, pers, organisatie) werden in de praktijk met de 
voeten getreden. Het is niet allemaal kommer en kwel inzake mensenrechten. Zo werden 
de voorbije jaren de rechten van onderdrukte of gediscrimineerde groepen versterkt. 
De grondrechten en de vrijheden zijn afgedwongen door de vorige en huidige  
generaties. Na de overwinning op het fascisme en onder invloed van de antikoloniale 
strijd werden een resem progressieve verworvenheden opgenomen in het internationaal 
recht. Deze stonden voortdurend onder druk tijdens de Koude Oorlog, na 9/11 en nu 
met de financiële en economische crisis. Wij mogen niet aanvaarden dat hierop verder 
wordt ingeleverd. Wij moeten ze beschermen, doen respecteren, promoten en terug tot 
gemeengoed maken.

4. Terroristen moeten krachtdadig bestreden worden. Maar niet alleen met repressie en  
met militaire middelen, zeker niet met afbraak van de mensenrechten. De sociaalecono-
mische onderontwikkeling moet aangepakt, wereldconflicten die het terrorisme levend 
houden, moeten opgelost. Bevrijdingsstrijd en radicale syndicale en politieke oppositie 
zijn geen terrorisme.

5. De burgers hebben recht op veiligheid. Maar veiligheid werd een containerbegrip 
waarmee een algemene controle op de bevolking wordt doorgedrukt, ten koste van de 
privacy en de vrijheden. Veiligheid werd ook te onpas als argument bovengehaald om 
repressief op te treden in volkse omgevingen. een echt veiligheidsbeleid heeft oog voor 
de  sociale en economische oorzaken van onrust en straatcriminaliteit.

6. In 2008-2009 pompten de staten wereldwijd 2.000 miljard dollar in de banken. 
een nooit gezien bedrag. De financiële en economische crisis veroorzaakte ook een  
tewerkstellingscrisis. In twee jaar sneuvelden vijf miljoen banen in europa. sociale  
verworvenheden staan op de helling. eén op zes europeanen is arm. De crisis sloeg 
putten in de staatsbegrotingen. De regeringen werken besparingsplannen uit ‘zonder 
taboes’ die tot sociale achteruitgang leiden. er worden vragen gesteld naar het maat-
schappelijk systeem dat dit alles veroorzaakt. De weerstand tegen die gang van zaken 
gaat crescendo. 
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De evoluties op het vlak van de mensenrechten, de controle en de repressie staan niet 
los van deze sociaaleconomische problemen. Wanneer de bevolking niet goedschiks de  
inleveringen aanvaardt, zou het wel eens kwaadschiks kunnen gebeuren, met de harde  
arm der wet. De uitbouw van de controlestaat moet ook in dat kader gezien worden.

7. Na 9/11 was de democratische beweging verlamd. Nog een enkeling had de moed 
om het beleid van foltering en afbraak van mensenrechten aan te klagen. Het tij keert. 
Het besef dat het met de democratische rechten de verkeerde kant opgaat, groeit. er is  
alertheid en weerstand om de grondrechten niet zonder slag of stoot op te geven. In  
Duitsland vernietigde het Grondwettelijk Hof de omstreden dataretentiewet (de omzet-
ting van een europese richtlijn) na een klacht van 35.000 Duitsers. 
We moeten teruggrijpen naar de progressieve tijdsgeest die de wereld in de jaren vijftig 
en zestig kenmerkte na de overwinning op fascisme en kolonialisme. 
Het is niet uitgesloten dat het crisisbeleid de democratische en sociale grondrechten nog 
verder zal aantasten. 

Dit charter wil een kader, ideeën en constructieve voorstellen bieden voor een mobilisatie 
ter verdediging van de privacy en de grondrechten in het nieuwe decennium.



10

SeCtIe 1.  
de meNSeNreChteN kOeStereN, verdedIGeN,  
uItbreIdeN

artikel 1
De democratische grondrechten en vrijheden van de burgers zijn onaantastbaar. 

Toelichting
De rechten en vrijheden – de mensenrechten – staan genoteerd in de grondwet, 
in het europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (eVRM), in het europees 
sociaal charter van 1961 van de Raad van europa, in de VN-verdragen van 
1966 op de burgerlijke, politieke, culturele en sociale rechten en vrijheden in 
het Handvest van de grondrechten van de europese Unie. er wordt ook naar  
verwezen in het stockholmprogramma dat de lijnen uitzet voor het europese  
beleid inzake justitie, politie, staatsveiligheid en migratie. 
Toch is er sprake van een acute aantasting van de fundamentele rechten. ‘Bijna 
ging op 11 september 2001 de geest van het europa van de Rechten van de Mens  
teloor.’ (J.F. Leclercq, procureur-generaal bij het Belgische Hof van Cassatie). 
‘Het gaat erom dat de war on terror al jaren misbruikt wordt, onder het mom van  
bescherming van de burgers, om de bescherming van de mensenrechten en de  
rechten van verdediging te slopen.’ (Jo stevens, voorzitter van de Orde van Vlaam-
se Balies). Het komt erop aan deze rechten en vrijheden in ere te herstellen en van 
de overheid te eisen dat zij gerespecteerd worden. Mensenrechten zijn basiswaar-
borgen die altijd en voor alle mensen gelden. Zij zijn geen luxe voor goede tijden. 
 

artikel 2
Het recht op privacy en de andere grondrechten hebben een informatie-aspect. De 
overheid heeft de plicht de burgers te informeren over welke grondrechten zij hebben en 
welke hun concrete inhoud is. Zonder dat recht op informatie kan er van volwaardige 
grondrechten geen sprake zijn. 
De burgers moeten bewust hun privacy bewaren. Besef en inzicht over hoe overheid en 
ondernemingen ermee omgaan is cruciaal.
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Toelichting
europese burgers weten dikwijls niet wat er allemaal al gebeurt op het vlak van de 
privacy. Ze kennen de beslissingen niet die op europees en nationaal 
niveau genomen worden. Ze hebben maar een flauw besef welke technologische  
controlemiddelen aangewend worden en hoe nieuwe technologie de totale con-
trole op alle burgers dreigt te realiseren. Ze weten niet in welke mate de controle- 
en repressiestaat een realiteit is en wat er op dit terrein nog te gebeuren staat. 
Kennis van en bewustzijn over big brother moeten verhoogd worden.

artikel 3
&1. eenieder heeft het recht op de eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, 
zijn woning en correspondentie. Inbreuken op de privacy kunnen alleen bij wijze van 
uitzondering en dienen de criteria van artikel 8 van het europees Verdrag Rechten van 
de Mens (eVRM) te respecteren: ingesteld bij wet, noodzakelijk in een democratische 
samenleving, en proportioneel in verhouding tot het nagestreefde doel. 

&2. privacy is een afweerrecht waarmee de burgers zich kunnen verweren tegen te  
verregaande inmenging door de overheid en door derden in hun privéleven.

&3. Het recht op privacy en het recht op fysieke integriteit zijn centrale vrijheden.  
Veralgemeende spionage en gebruik van foltering zijn onaanvaardbaar. 

Toelichting
Mensenrechten vormen een beperkend kader voor alle overheidshandelen.  
privacy is weliswaar geen absoluut recht, maar inperking ervan moet de uitzonde-
ring en niet de regel zijn.
Het recht op privacy kan niet in een balans afgewogen worden met de veilig-
heid. De balanstheorie is verkeerd omdat ze noodzakelijkerwijze inhoudt dat zo-
wel veiligheid als vrijheid verliezen, omdat zij beiden inboeten in dit compromis. 
Het afwegen van vrijheid versus veiligheid heeft geen juridische basis. Het gaat  
namelijk niet om analoge grondrechten die even zwaar wegen en daarom tegen 
mekaar kunnen afgewogen worden. De vrijheid is een centrale waarde die terug 
te vinden is in de kern van alle internationale mensenrechtenverdragen. Het uit-
gangspunt moet zijn: een juridische piramide, waarbij privacy en andere grond-
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rechten de basis vormen om de veiligheid op te bouwen. Het dak beschermt het 
huis tegen regen en onweer, maar zonder fundamenten kan geen huis en geen 
dak gebouwd worden.

artikel 4
Respect voor de privacy is een voorwaarde om ten volle gebruik te kunnen maken van 
de politieke rechten en vrijheden. Vrije meningsuiting, persvrijheid, organisatievrijheid en 
stakingsrecht bloeien maar wanneer overheid, ondernemingen, verenigingen en privé- 
personen het persoonlijke leven van de burgers respecteren.
 

Toelichting
Het politieke en sociale leven van de burgers wordt verlamd wanneer deze er van 
moeten uitgaan dat hun doen en laten permanent door de staat in de gaten wordt 
gehouden. De actie- en organisatievrijheid van de vakbonden, van milieu- en  
vredesgroepen en van het civiele middenveld zijn hefbomen voor een democra-
tische samenleving. 

artikel 5
Technologie kan maar toegepast worden als zij geen ongeoorloofde inbreuk pleegt op 
de privacy of op andere grondrechten en vrijheden. 

Toelichting
De grondrechten en niet ‘wat technisch mogelijk is’ of ‘een efficiëntere gang van 
zaken mogelijk maakt’ zijn de maatstaf om de invoering van nieuwe controletech-
nologie te beoordelen. De nieuwe technologieën maken een totale impact op 
de privacy van de burgers mogelijk. strikte en drastische maatregelen zijn nodig 
om de controle onder controle te houden. Respect voor de persoonlijke levens-
sfeer moet terug de regel worden, de uitzondering moet uitzondering blijven. Het  
denken en handelen op dit terrein moet volledig worden omgegooid.
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artikel 6
Nieuwe technologieën mogen geen aanleiding geven tot vervreemding. Ze mogen  
alleen aangewend worden als er geen goede menselijke alternatieven zijn. 

Toelichting
Het gebruik van nieuwe controletechnologieën vereist ook telkens een afweging 
met de impact ervan op de menselijke relaties. Controle door machines en  
instrumenten houdt het gevaar in mensen te ontmenselijken en te reduceren tot 
objecten.
Camera’s bijvoorbeeld in het openbaar vervoer zijn slechts aanvaardbaar als 
het doel dat ermee beoogd wordt niet met normale menselijke tussenkomst kan 
bereikt worden. Het is vervreemdend dat machines via profilering op basis van 
software-programma’s gaan uitmaken wie een gevaar is voor de maatschappij. 
 

artikel 7
Vrijheid om op te komen voor alternatieve, democratische maatschappijvormen. Respect 
voor het recht van het volk om in alle vrijheid haar politieke status en de economische, 
sociale en culturele structuren van de samenleving te kiezen. 
Geen criminalisering van wie opkomt voor een andere wereld.

Toelichting
Het zelfbeschikkingsrecht houdt in dat het volk beslist over de maatschappij waar-
in het wil leven. 
Antiterrorismewetten criminaliseren ook bewegingen die opkomen voor andere 
maatschappijmodellen. er zijn ook specifieke anticommunistische wetten en  
resoluties die de onveranderlijkheid van de bestaande maatschappelijke ordening 
decreteren. 
In europa worden vandaag – zoals in de tijd van het Mc Carthisme en het  
Berufsverbot – organisaties vervolgd en verboden omdat zij opkomen voor socialis-
tische en communistische maatschappijvormen of omdat zij vooropstellen dat de  
klassenstrijd een realiteit is. 
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artikel 8
&1. Herstel van het internationaal recht inzake opstand tegen tirannie en onderdrukking.
Respect voor het onderscheid in het internationaal recht tussen terreurgroepen en ander-
zijds bevrijdingsbewegingen en oorlogvoerende partijen.

&2. effectieve bestraffing van terroristische daden en van agressieoorlog, oorlogsmisda-
den, genocide en daden tegen de menselijkheid.

Toelichting
Het internationaal recht dat in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog tot stand 
kwam formuleerde het kader van het recht op opstand ondermeer in de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Conventies van Genève, de VN- 
mensenrechtenverdragen van 1966, de VN-resolutie van 1970. Het laat toe een  
afbakening te maken tussen wat een terreurgroep is en wat een legitieme  
verzetsbeweging is. Dat onderscheid respecteren laat een efficiëntere strijd tegen het  
terrorisme toe en verhindert misbruiken.
Het internationaal recht heeft een kader gecreëerd om grove misdaden door staten en 
hun verantwoordelijken effectief te bestraffen. Bij de berechting dient respect te worden  
opgebracht voor de soevereiniteit van de naties, de onafhankelijkheid van de 
rechtbanken en de politieke onpartijdigheid van de vervolgingen. Het interna-
tionaal strafhof in Den Haag en de universele jurisdictie van de landen moeten 
vanuit die principes geëvalueerd worden.
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SeCtIe 2. 
demOCratISChe INStItutIONeLe maatreGeLeN 

artikel 9
De europese Unie moet de institutionele regels van de democratische staatsopbouw  
respecteren en toepassen. De wetgevende macht moet exclusief en volledig in handen 
zijn van het europees parlement en van de parlementen van de lidstaten. De uitvoerende 
macht moet de wetten niet maken, maar ze uitvoeren. De rechterlijke macht controleert en 
interpreteert de toepassing van de wetten, maar mag zich niet als wetgever gedragen.

Toelichting
sinds de verdragen van Maastricht en Amsterdam heeft de uitvoerende macht  
(de europese Commissie, de europese Raad) zich meester gemaakt van de wet-
geving in de europese Unie. Met het verdrag van Lissabon is de wetgevende 
bevoegdheid van het europees parlement en van de parlementen van de lidstaten 
groter geworden maar nog altijd hebben zij geen initiatiefrecht om een nieuwe 
wet te maken. 
De scheiding der machten – de wetgevende, de uitvoerende, de rechterlijke – dient 
gerespecteerd omdat deze trias politica een voorwaarde is voor een democratisch 
machtsevenwicht in de staat. De volle wetgevende macht moet terug in handen  
komen van de parlementen, zij zijn de enige instellingen die de bevolking recht-
streeks kiest. 
Het europees Hof van Justitie stelt in haar rechtspraak de vier dogma’s van de vrije 
markt (vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen, diensten) boven de grond-
rechten, zoals het stakingsrecht. De fundamentele rechten en vrijheden worden 
op die manier ondergeschikt aan de vier zogenaamde economische vrijheden die  
ingeschreven staan in het eU-verdrag. 

artikel 10
& 1. Op europees vlak dringen zich institutionele maatregelen op om te beantwoorden 
aan het democratische principe dat ‘alle macht uitgaat van het volk’. Dat houdt in dat 
de europese structuren opgebouwd en gecontroleerd worden vanuit de bevolking en 
met respect voor de rechten van de lidstaten. Dat kader biedt de beste garantie voor 
eerbiediging van de grondrechten.
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& 2. De contouren van die institutionele maatregelen kunnen als volgt getekend worden:

- Het europees parlement bestaat uit twee kamers. De eerste kamer is de rechtstreekse 
vertegenwoordiger van de bevolking, de tweede kamer vertegenwoordigt de lidstaten 
van de europese Unie. Beide kamers worden op afzonderlijke lijsten rechtstreeks ver-
kozen door de burgers.
De eerste kamer van het europees parlement oefent de wetgevende macht uit, met  
inbegrip van het initiatiefrecht om nieuwe wetten voor te stellen. De tweede kamer heeft 
een adviserende rol over elke nieuwe wetgeving en kan met een tweederde meerderheid 
zijn veto stellen tegen elke nieuwe wetgeving van de eerste kamer.

- De nationale en deelstaatparlementen van de lidstaten zijn bevoegd voor alle zaken 
die volgens de regel van de subsidiariteit tot hun bevoegdheid behoren. 
Dat houdt in dat alle europese wetsvoorstellen voorafgaand aan de nationale parlemen-
ten worden voorgelegd voor subsidiariteitscontrole. Wanneer de helft plus één van de 
nationale parlementen van mening is dat het wetsvoorstel geen aangelegenheid is die 
europees moet beslist worden, geldt dat als een veto. europese regelgeving moet het 
principe van de non-regressie respecteren; er kunnen geen nieuwe wetten worden op-
gelegd die een achteruitgang inhouden op vlak van de grondrechten of van de sociale 
verworvenheden van de lidstaten.

- De europese Raad en Raad van ministers zijn geen institutionele organen meer van 
de europese Unie. een europese regering, waarvan de voorzitter de europese president 
wordt, moet de goedkeuring hebben van de twee kamers van het europees parlement. 
Het budget van deze regering wordt gestemd door de eerste kamer.
De europese regering voert de wetten van het europees parlement uit, maar heeft zelf 
geen wetgevende macht. Zij kan wel wetsvoorstellen voorleggen aan het europees  
parlement.

- Alle veranderingen aan de eU-basisverdragen worden bij referendum ter goedkeuring 
of afkeuring aan de eU-burgers voorgelegd. Deze en andere vormen van directe demo-
cratie moeten ontwikkeld worden.
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-Het lobbywerk bij de instellingen van de eU dient strikt gereglementeerd en gecontro-
leerd. elke institutionele rol van het lobbywerk binnen het eU-kader moet afgeschaft 
worden. Het advies van onafhankelijke experts moet opgewaardeerd worden.

-Voor de europese agentschappen en instellingen gelden de principes van transparantie. 
een speciale commissie van het europees parlement houdt daarop toezicht. 
Alle vergaderingen van het parlement zijn in de regel openbaar. 
Volledige openbaarheid en inzagerecht van alle documenten van het europees parle-
ment en van de europese regering om de betrokkenheid van de burgers te realiseren.

Toelichting
De staten die na de burgerlijke revoluties van de 18de eeuw ontstonden kozen 
voor een parlementaire democratie waarin verkozen volksvertegenwoordigers de 
wetten maakten. Dit democratisch principe is geërodeerd en kan door de voor-
gestelde maatregelen in ere hersteld worden.    
subsidiariteit is een (moeilijk) democratisch principe dat betekent dat de beslis-
singen worden genomen door het verkozen orgaan dat rekening houdend met 
de zaak waarover moet beslist worden het nauwst betrokken en meest bevoegd 
is om erover te beslissen. 

artikel 11
&1. politie, parket en geheime diensten mogen geen staat in de staat worden. 

&2. De europese agentschappen en instellingen van politie, justitie, geheime  
diensten en migratie moeten onder rechtstreekse controle komen van het parlement,  
met inbreng van de nationale parlementen. Ook de bijzondere methoden die deze diensten  
gebruiken, komen onder een gemengde parlementair-gerechtelijke controle.
De begroting van deze agentschappen moet worden goedgekeurd door de eerste kamer 
van het parlement.

&3. Onafhankelijke controleorganen moeten zorgen voor een specifiek toezicht op de 
bescherming van de persoonsgegevens en op de databanken en inzonderheid op het 
respect voor de principes van doelbeperking en doelbinding. Voor alle nieuwe wetten 
en maatregelen met impact op de persoonsgegevens is positief advies van de europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming noodzakelijk. 
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Toelichting
Door BIM- en BOMwetten en door meer middelen en manschappen nam in  
België de armslag en macht van politie en staatsveiligheid toe. 
Op het terrein van politie, justitie en inlichtingendiensten wordt een europees 
staatsapparaat uitgebouwd zonder enige noemenswaardige controle daarop. Die  
controle is essentieel om te vermijden dat er ‘staten in de staat’ ontstaan, met 
eigen agenda’s. 
De nationale privacycommissies en de europese Toezichthouder moeten meer 
armslag en middelen krijgen.
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SeCtIe 3. 
CONCrete vOOrSteLLeN Om de PrIvaCy te 
beSChermeN eN de CONtrOLeStaat te COuNte-
reN

artikel 12
&1. Nieuwe controletechnologieën moeten een verplicht privacylabel krijgen van de  
europese Toezichthouder. Dit label gaat vergezeld van een privacy impact assessment.  
een commissie van het europees parlement houdt er toezicht op en kan de aflevering 
ervan zo nodig naar zich toetrekken.

&2. Nieuwe controletechnologieën moeten worden opgezet volgens de regel van de  
privacy by design, wat betekent dat vanaf het ontwerpen ervan de privacy als centraal 
aandachtspunt moet gelden. 

&3. Voor het internet dringen zich dwingende privacybeschermende juridische maat-
regelen op.

&4. Niemand mag van het internet worden afgesloten, tenzij in geval van overtreding 
van de strafwet en enkel bij gerechtelijk bevel.

Toelichting
stimuli zijn noodzakelijk om in het technologische onderzoek prioriteit te geven 
aan de ontwikkeling van nieuwe privacybeschermende technologieën. 
In het bijzonder zijn er regels nodig om internetgegevens definitief te wissen in het  
kader van het recht van de burger op forgetfullness, het recht om vergeten te 
worden.

artikel 13
De burgers hebben het recht op volledige toegang – via een eenvoudige, kosteloze 
en snelle procedure – tot al hun gegevens in de databanken van de overheid en van 
derden. Hierop kan enkel uitzondering worden gemaakt omwille van concrete redenen 
verbonden met de openbare veiligheid, de openbare orde of de bescherming van de 
grondrechten van andere burgers. 
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De toegang moet leiden tot verplichte correctie van onjuiste gegevens en tot definitieve 
uitwissing van gegevens die niet stroken met de regels van doelbeperking en doelbinding. 
 

Toelichting
Cruciaal is dat de burger zelf informatie kan verkrijgen over en een effectieve  
controle kan uitoefenen op wat over hem door wie ook in een databank is  
opgeslagen, en dat deze gegevens gewist worden wanneer zij niet in die databank 
thuishoren. Uitwissing van datagegevens moet binnen strikte termijnen, wanneer 
zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden opgeslagen.
er zijn strafsancties nodig opzichtens personen en organen die de regels van 
doelbeperking en doelbinding, en deze van correctie en uitwissing van persoons-
gegevens overtreden.

artikel 14
Alle toezichtcamera’s die overbodig zijn of in strijd met de regels van de privacy, moe-
ten verwijderd. Nieuwe toezichtcamera’s kunnen enkel geïnstalleerd mits goedkeuring 
van de plaatselijke gekozen instanties (gemeenteraad, regionaal parlement, comité voor  
veiligheid en bescherming…), na raadpleging van de betrokken burgers en na afweging 
van de criteria van artikel 8 van het eVRM.

Toelichting
Zowat 90% van alle toezichtcamera’s zijn nutteloos in de strijd tegen criminaliteit, 
terrorisme of ordeverstoring.

artikel 15
Intrekking van de biometrische paspoorten met RFID-chips.
Intrekking van akkoorden betreffende uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers, 
die de privacy niet respecteren. Geen RFID-chips met persoonsgegevens in de vervoer-
bewijzen van het openbaar vervoer.

Toelichting
Biometrische gegevens opgeslagen in RFID- chips van paspoorten houden een  
gevaar in voor de privacy. 
Algemene identiteitscontroles van vliegtuigpassagiers zijn verantwoord maar  
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moeten beperkt blijven tot de specifieke identificatiegegevens en mogen niet  
uitgebreid worden tot andere persoonsgegevens. 
Wetten en projecten die de uitwisseling van niet loutere identificatiegegevens (pNR-
gegevens) verplicht maken bij vluchten van europa naar de Vs en van vluchten  
binnen de europese Unie, zijn uit den boze. 

artikel 16
Intrekking van de europese richtlijn op de dataretentie. Alle zwarte lijsten en databanken 
van sociale en politieke actievoerders moeten verboden worden.

Toelichting
Deze richtlijn verplicht de lidstaten van de eU een wetgeving te maken die een  
algemene opslag van telecom- en internetgegevens door providers en telecom-
maatschappijen gedurende een periode van zes maanden tot twee jaar verplicht. 
De richtlijn gaat in tegen de regel van artikel 8 van het eVRM dat een algemene, 
niet op een specifiek doel gerichte opslag van persoonsgegevens verboden is. De 
grondwettelijke hoven van Duitsland, Roemenië en van Bulgarije hebben de wet-
ten van dataretentie in die landen vernietigd als zijnde in strijd met de privacy. 

artikel 17
Intrekking, minstens herziening van de wetgevingen ter uitvoering van het Kaderbesluit 
van 2002 van de europese Unie ter bestrijding van het terrorisme. schrappen van het 
aanvullende eU-Kaderbesluit van 2008 ter bestrijding van het terrorisme en van de  
verbreding van het begrip terrorisme naar ‘extremisme’ en ‘radicalisme’. 
Afschaffing van alle lijsten en sancties die uitgaan van de uitvoerende macht. sancties 
zoals het blokkeren van financies van terroristen moeten geschieden door de rechterlijke 
macht.
Verwijderen uit de administratieve terroristenlijsten van organisaties die in hun activiteiten 
beantwoorden aan de definitie van bevrijdingsbeweging of oorlogvoerende partij.

Toelichting
Deze wetgevingen vormen een gevaar voor de vrije meningsuiting, de gods-
dienstvrijheid, het recht op vrije vereniging, de persvrijheid en de solidariteit met 
de derde wereld.
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Het eU-Kaderbesluit van 2002 voerde onder de vlag van de war on terror een 
breed politiek misdrijf in. Dat heeft geleid tot ontsporingen waarbij allerlei politieke 
opposanten die geen uitstaans hebben met het klassieke begrip terrorisme, werden 
geviseerd. ‘extremisme’ en ‘radicalisme’ zijn dermate brede en interpreteerbare  
begrippen dat politieke en sociale bewegingen die niet in de mainstream lopen, 
met de logica van de war on terror aangepakt kunnen worden.
De verbreding van terrorisme tot het strafbaar stellen van het uitlokken ervan en 
van het werven en trainen van terroristen verhoogt het gevaar op misbruik aan-
zienlijk. 
De administratieve terroristenlijsten zijn opgesteld door de uitvoerende macht, die 
daarbij tegelijk wetgever en rechter speelt. Dit leidt tot misbruiken. een onafhan-
kelijke rechterlijke macht moet die aangelegenheid overnemen.

artikel 18
privacy geldt ook voor de werksfeer. sancties voor werkgevers die de regelingen van de 
specifieke cao’s overtreden. Verbod op het zogenaamde track and trace-systeem en op 
het gebruik van privédetectives om werknemers te schaduwen.

Toelichting
De controles op de werkvloer staan niet alleen op gespannen voet met de privacy 
maar zijn ook een belangrijke oorzaak van stress bij werknemers. 
Track and trace-systemen, een toepassing die gps en gsm combineert via een box 
in bestelwagens om op elk ogenblik van de dag te weten waar een bedrijfsvoer-
tuig zich bevindt, schenden de privacyregels. 

teN SLOtte: eeN breed eeNheIdSfrONt

De verdediging van de grondrechten zal ook op europees niveau moeten plaatsvinden. 
Binnen de lidstaten van de eU is overleg en uitwisseling van ervaringen nodig. er zijn  
gemeenschappelijke projecten en programma’s nodig, binnen en buiten de parlementen, 
op het politieke, het syndicale, het culturele en sociale terrein. een breed eenheidsfront 
voor de vrijwaring van de fundamentele rechten in europa is aan de orde van de dag. 





Dit Charter ‘2020’ werd gepubliceerd in het boek ‘Big Brother 
in europa’ van Raf Jespers dat in 2010 in het Nederlands  
verscheen bij epO Berchem-Antwerpen België. De auteur is 
advocaat bij progress Lawyers Network. Het boek analyseert 
hoe europa evolueert naar een Big Brother maatschappij door 
de samenloop van de digitale en technologische revolutie, het 
9/11-klimaat en de autoritaire greep van de europese Unie 
op de besluitvorming. Het charter formuleert een juridisch en 
politiek perspectief van verzet tegen die nefaste ontwikkelingen 
die de burgerrechten en democratie bedreigen.

raf.jespers@progresslaw.net
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