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VOORWOORD
Waar trek jij de grens? Dat is de vraag die we eind 2017 aan onze volgers stelden.

beschikbaar kwam. Ook in die Europese gemeenschap hebben we veel geïnvesteerd.

Als we de grens niet trekken bij een sleepnet met ongerichte surveillance op grote

We organiseerden bijvoorbeeld de jaarlijkse conferentie waarop bijna 30 digitale-

schaal, waar trekken we hem dan wel?

burgerrechtenorganisaties bij elkaar kwamen om samen de strategie voor de
komende jaren uit te stippelen.

Bij wetsgevingstrajecten zoals die van de bovenstaande sleepwet spelen we als Bits
of Freedom een onmisbare rol. Vanaf de consultatie tot en met het moment dat de

Afgelopen jaar hadden we voor het eerst een vaste campaigner in dienst. Daarmee

wet bij de Eerste Kamer ligt (en daarna) houden we scherp in de gaten wat er gebeurt,

konden we op nieuwe manieren aandacht genereren voor ons werk. Op de door ons

maken we alternatieve plannen, kijken we wat de gevolgen kunnen zijn en organiseren

geïnitieerde Dag van de Internetvrijheid organiseerden we bijvoorbeeld een twaalf

we —indien nodig— het verzet. Die kritische houding is niet gebaseerd op wantrouwen

uur durende web-in waarin we tientallen gasten ontvingen vanuit ons bed in het

in de overheid, maar gaat uit van de overtuiging dat een democratie alleen goed kan

Volkshotel en dat livestreamden op het internet: ‘Web Peace, Bed Peace’! Ook vonden

functioneren als de drie machten continu gecontroleerd worden. Ook in 2017 bleek

20.000 mensen een brief op de deurmat met als afzender de door ons verzonnen

weer dat wetten beter worden door onze bijdrage.

Rijksveiligheidsdienst. De ontvangers werd gevraagd een afspraak te maken met
de dienst voor het installeren van een ‘relay’ in het thuisnetwerk om zo afluisteren

We investeren nu al een aantal jaar heel doelbewust in het opbouwen van een

mogelijk te maken. Zodra ze de afspraak probeerden te maken werden ze doorgeleid

brede internetvrijheidsbeweging. Daar hebben we in 2017 de vruchten van geplukt.

naar onze stemwijzer over de sleepwet.

De lokale afdeling Bits of Groningen had haar meest actieve jaar tot nu en we
konden starten met Bits of Eindhoven. Onze vertaalvrijwilligers kwamen op stoom
en zorgden ervoor dat veel van ons werk snel in het Engels voor de rest van Europa
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In dit jaarverslag staan de belangrijkste punten van 2017 centraal. Dit zijn de
activiteiten waar we het meest trots op zijn en die de meeste impact hebben
gehad. We wensen je veel leesplezier en kijken ernaar uit om met de steun van
onze donateurs, vrijwilligers en bredere achterban ook van 2018 een jaar met vele
hoogtepunten te maken. Als jij daarbij wilt helpen, dan horen we dat uiteraard graag!

Bits of Freedom, juni 2018

Team

Bestuur

Hans de Zwart

Inge Wannet

Lonneke van der Velden

Rejo Zenger

Imre Jonk

Hermine Masmeyer

Ton Siedsma
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We verweerden ons tegen de sleepwet
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), beter bekend als de

dat een stem tegen de sleepwet niet betekent dat je geen wet voor de geheime

sleepwet, werd in 2017 in zowel de Tweede als de Eerste Kamer behandeld. Samen

diensten wil, maar dat het betekent dat je een betere wet wilt. In een vijfpuntenplan

met ISOC NL en Free Press Unlimited riepen we via onze campagnesite GeenSleep.net

maken we duidelijk hoe de wet verbeterd moet worden: het sleepnet moet eruit,

het publiek op om contact op te nemen met de Kamerleden. Met name de senatoren

onbekeken gegevens mogen niet met buitenlandse diensten uitgewisseld worden, de

waren eigenlijk nog niet eerder op deze manier aangesproken. Hoewel de oppositie met

realtime toegang tot databases moet ingeperkt worden, onbekende kwetsbaarheden

tientallen moties kwam om de wet te verbeteren was er onvoldoende politieke wil om

moet altijd gemeld worden en het toezicht op de diensten moet bindend worden.

de wet aan te passen en in lijn te brengen met het Europese Mensenrechtenverdrag.

We hebben daarom samen met een aantal andere ngo’s een coalitie opgezet voor het
voeren van een rechtszaak. In de coalitie zitten andere mensenrechtenorganisaties,
advocaten, journalisten en een aantal internetbedrijven. Het Public Interest Litigation
Project coördineert de coalitie en de procesvertegenwoordiging zal worden gedaan
door de advocaten van Boekx.

Aan het einde van het jaar werd duidelijk dat er begin 2018 een landelijk adviserend
referendum zou worden gehouden over deze sleepwet. We hebben een centrale rol
gespeeld in de coalitie van organisaties die campagne voerden voor de tegenstem en
hebben onze strategie voor het winnen van het referendum bepaald. We gaan uitleggen
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We kwamen op voor échte netneutraliteit

We probeerden de meme te redden

T-Mobile zoekt in Nederland doelbewust de grenzen op van wat er met de Europese

In Brussel werkten de Europese wetgevende instanties aan nieuwe regels op het

netneutraliteitswetgeving mag. De provider biedt telefoonbundels aan waarbij

gebied van auteursrecht. Het wetsvoorstel van de Europese Commissie kent veel

bepaalde muziekdiensten datavrij worden aangeboden. Muziek luisteren van die

zwakke punten. Het voorgestelde artikel 11 dwingt je te betalen als je linkt naar een

aanbieders gaat dan niet af van je databundel. Principieel zit er geen verschil

nieuwssite. Artikel 13 beschrijft een verplichting aan websites om geüploade content

tussen bepaalde diensten duurder maken (bijvoorbeeld een duurder abonnement

te scannen en te filteren, een uploadfilter. Los van de fouten die zo’n filter vaak maakt,

als je ook wilt kunnen WhatsAppen) en bepaalde diensten goedkoper of zelfs gratis

maakt het ook praktijken die we nu heel normaal vinden compleet onmogelijk. Als

maken. Dat laatste is wat T-Mobile doet. Volgens ons gaat T-Mobile dus in tegen

deze wet ongewijzigd aangenomen wordt is legaal gebruik van auteursrechtelijke

het belangrijke principe dat al het internetverkeer voor de eindgebruiker gelijk

beschermd materiaal onmogelijk — de doodsteek voor citaten, parodieën en memes.

behandeld moet worden. We vroegen daarom aan de Autoriteit Consument & Markt
(ACM), de toezichthouder voor netneutraliteit, om de Europese regels te handhaven.

We namen het initiatief voor de campagnesite Save the Meme en zorgen er samen met

In oktober besloot de ACM dat niet te doen. We zijn het niet eens met die beslissing

EDRi en epicenter.works voor dat deze in acht verschillende talen werd vertaald. In 2018

en zijn daarom bij de ACM in beroep gegaan. De reactie op het beroep verwachten

wordt er in het Europese Parlement gestemd over dit wetsvoorstel.

we begin 2018.
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We stuurden 20.000 brieven namens
de Rijksveiligheidsdienst

We stopten internetvrijheid
in Bevrijdingsdag

Zaterdag 4 november lag er bij 20.000 huishoudens verspreid over het hele land een

Op Bevrijdingsdag presenteerden we op het Amsterdamse bevrijdingsfestival samen

brief van de Rijksveiligheidsdienst in de brievenbus. In de brief werd de lezer gevraagd

met We Are Data de Mirror Room: in een container werden bezoekers opgemeten

om online een afspraak te maken voor het plaatsen van een ‘relay’ in het thuisnetwerk

door verschillende sensoren, geanalyseerd en vervolgens geconfronteerd met hun

om zo het grootschalig onderscheppen van communicatie door de geheime diensten

eigen data. In Groningen runden de vrijwilligers van Bits of Groningen een Mobiele

eenvoudiger te maken. Als mensen naar aanleiding van de brief naar de website

Wasstraat.

gingen, mailden of telefoneerden werd meteen duidelijk dat dit om een actie van
Bits of Freedom ging. Lezers werden doorgestuurd naar de kieswijzer Waar trek jij

Samen met ARTIS en De Correspondent organiseerden we een uitverkochte vierde

de grens? waar ze in vijf scenario’s kennis konden maken met de meest belangrijke

editie van de Godwin-lezing. Maxim Februari uitte een weergaloze rationaliteitskritiek

punten van zorg bij de nieuwe wet voor de geheime diensten.

en stond stil bij het morele karakter van data. De lezing is online terug te lezen: De
datahonger van staten en bedrijven zet veel meer op het spel dan uw privacy alleen.

De brief zorgde voor veel aandacht in met name de lokale pers en op sociale media. De
AIVD voelde zich genoodzaakt om dezelfde dag op hun site uit te leggen dat de brief
niet van hun was en de Politie Amsterdam raadde mensen via Twitter aan om de brief
te verscheuren. Uiteindelijk hebben tienduizenden mensen onze
kieswijzer ingevuld.
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We gebruikten tracking om mensen voor
te lichten over tracking

We publiceerden een lespakket over de
politieke kant van het internet

Samen met Panoptykon organiseerden we tijdens de lobby rondom de aankomende

Veel van het beschikbare lesmateriaal over het internet gaat over mediawijsheid. Het

Europese e-Privacywetgeving een campagne over tracking. Gebruikers van Facebook

legt meestal uit hoe je informatie van het internet op de juiste waarde kan inschatten

werden op basis van hun gedrag getarget en kregen vervolgens een advertentie te zien.

en hoe je jezelf kunt beschermen tegen de (sociale) gevaren van het internet. Het

Daarmee confronteerden we ze met de enorme hoeveelheid informatie over gebruikers

internet zelf en de politieke effecten van het internet komen daarbij eigenlijk niet

Facebook deelt met haar adverteerders. De advertentie verwees naar de campagnesite

aan de orde. We hebben daarom samen met Waag Society een serie vrij beschikbare

Why Are You Tracking Me? waar uitgelegd werd dat op dit moment bedrijven veel te

lespakketten ontwikkeld met de titel De Baas op Internet. In zes lesbrieven waarmee

makkelijk persoonsgegevens kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld advertenties.

leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool en de eerste klassen van de
middelbare school praktisch aan het werk gezet worden, komen onderwerpen als
privacy, internet governance, beveiliging, tracking, versleuteling en algoritmes op een
toegankelijke wijze aan bod.
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We organiseerden de dertiende editie
van de Big Brother Awards

We lanceerden @freedom.nl e-mailadressen
op de Dag van de Internetvrijheid

Voor de dertiende keer nagelden we de grofste privacyschenders van het jaar aan

We riepen 12 juni 2017 uit tot Dag van de Internetvrijheid en deden een door Yoko Ono

de schandpaal. Ook dit jaar weer met een wervelende theatervoorstelling inclusief

en John Lennon geïnspireerde web-in in het Volkshotel. Onze presentatoren lagen 12

live band en voor een publiek van honderden in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

uur lang in bed en ontvingen elk half uur nieuwe gasten zoals Aleid Wolfsen, Linda

Theatermakers Oscar Kocken en Daan Windhorst schreven de satirische liedjes en

Duits, Aral Balkan en Karin Spaink. Ook de projecten van onze vrijwilligers kwamen in

sketches. De winnaar van de publieksprijs was het kabinet voor het doordrukken van

beeld: Wouter Moraal gaf tekst en uitleg over onze Privacy Cafés en Nepthis Brandsma

de sleepwet. Minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, nam de prijs namens

vertelde over Bits of Groningen. Het geheel werd dankzij Fast Moving Targets

de regering in ontvangst. De winnaar van de expertprijs was Focum voor het handelen

gelivestreamd. Met de campagne vonden we meer dan 500 donateurs. Het beeld bij

in data zonder daar enige verantwoordelijkheid voor te nemen. De positieve Felipe

deze campagne was ontworpen door KesselsKramer en de campagnesite freedom.nl

Rodriguez Award ging naar journalist Kashmir Hill voor de onnavolgbare wijze waarop

door Van Lennep. Een terugblik op de campagne vind je hier.

zij privacyproblemen voor een groot publiek inzichtelijk weet te maken.
We gingen ook een samenwerking aan met de e-maildienst Soverin. Iedereen die voor
minimaal 10 euro per maand donateur wordt van Bits of Freedom heeft recht op een
meekijkvrij @freedom.nl e-mailadres met 25GB aan opslagruimte.

Wil jij ook een meekijkvrij e-mailadres? Word donateur.
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We brachten de jaarlijkse bijeenkomst van
EDRi naar een hoger niveau

We hebben een nieuw logo en een
nieuwe website

Elk jaar komen de leden van het European Digital Rights initiative (EDRi) bij elkaar

Onze oude website kwam uit 2007 en begon sleets te raken. Na een uitgebreid

voor een algemene ledenvergadering. In het verleden werd daar niet op de meest

selectieproces gaven we Van Lennep de opdracht om onze nieuwe site te maken. Ze

effectieve manier vergaderd. Voor de editie die wij in maart 2017 in Amsterdam bij

mochten daarbij ook ons logo en onze huisstijl onderhanden nemen. Het resultaat is

Mediamatic organiseerden hebben wij daarom het ambitieniveau omhoog geschroefd.

een responsive website met meer nadruk op beeld. De site is nu toegankelijker voor

Het inhoudelijk programma was deze keer helemaal afgestemd op de wensen van de

mensen die voor het eerst met onze onderwerpen in aanraking komen, maar bedient

leden. Zo waren er sessies over fondsenwerving, campagne voeren, het betrekken van

ook nog steeds de mensen die beroepsmatig bezig zijn met internetvrijheid. Onderdeel

vrijwilligers en zorgen voor een gezonde werkomgeving, maar werd er ook gekeken

van de huisstijl is een eigen lettertype, het ‘FREEDOM FONT’ (je kijkt er nu ook naar).

naar de toekomst van digitale rechten of naar beïnvloedingstrategieën in een “posttruth era”. Meer dan 50 mensen vanuit 28 organisaties (een recordaantal) kwamen

Meer informatie over de huisstijl vind je hier.

hiervoor bij elkaar.
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We waren veel op radio en tv en stonden
regelmatig in de krant
We zijn tientallen keren op radio en tv geweest en hebbenmeerdere keren de grote
avondjournaals gehaald in 2017. Ook kranten en tijdschriften wisten ons te vinden.
Hier een kleine selectie uit de media-optredens:

Het NOS Journaal over anoniem surfen met Tor

Het AD over onze Rijksveiligheidsbrief

Nieuwsuur in de uitzending over de onveiligheid van het Internet of Things

Als expert bij een breed stuk over privacy in de Volkskrant

Een opinie in de NRC over hoe het antiterrorisme beleid ons allemaal bang maakt

Kassa over het plan van Dutch Filmworks om illegale downloaders te stoppen

Voor de startup community bij Fast Moving Target over de sleepwet

De podcast van De Balie over het sleepwetreferendum

“Big Brother is fucking you” bij Powned

Het NOS Journaal over de reclameborden met camera’s op de stations
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En...
We maakten het EDRi-standpunt over het aanbrengen van achterdeurtjes in

interessante sprekers voor onze achterban. // We gaven ons perspectief op ‘notice

versleuteling. // We organiseerden een avond voor beheerders van TOR nodes.

and takedown’ aan de Europese Commissie. // De minister van Economische Zaken

// We kwamen op voor het belang van anonimiteit. // We zeiden ‘nee’ tegen

nam ons advies op het gebied van IMSI-catchers over. // We schreven samen met

‘computer says no’. // We schreven een notitie over het hackvoorstel voor de Eerste

een aantal andere organisaties een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet

Kamer. // We hielpen bij het schrijven van amendementen op het voorstel voor een

met vijf adviezen om de informatiesamenleving succesvol te besturen. // We

nieuwe e-Privacy verordening. // We kwamen er via een Wob-verzoek achter dat

schreven een aantal filmrecensies voor de Filmkrant. // We vroegen nog één keer

de politie vraagt wat ze eigenlijk moeten vorderen. // We organiseerden samen

aan al onze volgers om onze podcast ‘Insert User’ te luisteren. // We begeleidden

met Internet Society NL, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation

de EDRi-netwerkwerkgroep. // De Tech Solidarity Meetup was bij ons te gast. //

en Waag Society een nieuwe editie van de Masterclass Netpolitiek. // We gaven

Ehsan Razaghi heeft een weekje snuffelstage bij ons gelopen. // We publiceerden

op tientallen (misschien wel honderden) plekken lezingen en workshops: bij

ons ‘Coordinated Vulnerability Disclosure’ beleid. // We hebben nog steeds een

ministeries, conferenties, onderwijsinstellingen, debatcentra, politieke partijen en

gecertificeerde BHV’er in huis. // We spraken met de Commissie van Toezicht op de

meer. // We verhuisden van Bickersgracht 208 naar Prinseneiland 97hs. // We

Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over het recht op inzage in het beleid van

waren nog steeds de adoptieouder van het varken ‘Big Data’. // We incasseerden

de geheime diensten. // We werden boos over de manier waarop bedrijven ons ook

bij onze donateurs via Triodos in plaats van via de ABN AMRO. // We maakten

in de fysieke wereld aan het tracken zijn. // We legden meerdere keren uit waarom

plannen voor een nieuwe versie van onze Privacy Inzage Machine. // We kwamen

het belangrijk is om onbekende kwetsbaarheden zo snel mogelijk te melden bij de

er via een Wob-verzoek achter dat de minister de verplichting om het CIOT jaarlijks

fabrikant. We hebben op het hackersfestival SHA2017 een aantal lezingen gehouden.

te auditen aan zijn laars lapt. // We hielpen bij een Europees onderzoek naar de

// Omdat Translink reisgegevens van studenten aan DUO bleek te geven riepen

effectiviteit van de bewaarplicht. // We organiseerden een aantal boffels met

we studenten op om hun gegevens bij Translink op te vragen. // We maakten ons
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boos over de camera’s in de reclamezuilen van Exterion, die werden daardoor heel snel
uitgezet. // We legden maar weer eens uit wat de term ‘hacker’ echt betekent.
// We schreven tientallen artikelen voor de EDRi-gram. // Bits of Eindhoven
organiseerde haar eerste bijeenkomst. // We dachten met NLnet en Gartner na over
‘Next Generation Internet’. // We deden mee aan de International Copyright Law
Summer Course. // We organiseerden informatieavonden over wetsvoorstellen.
// We bepleitten het gebruik van wachtwoordmanagers. // We spraken in
meerdere hoorzittingen van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld over wat parlementariërs
de “onderlinge privacy” zijn gaan noemen en over de marktmacht van de giganten
uit Silicon Valley. // We organiseerden tientallen Privacy Cafés, stelden Jennifer
Veldman aan als coördinator van de Cafés en organiseerden een dag voor de
vrijwilligers. // We bouwden een tool om de digitale rechten beweging binnen
Europa in kaart te kunnen brengen: Mapping the Movement.
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De statutaire doelstelling van Bits of Freedom is “het verdedigen en
bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij,
waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid
en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.”

Het team
In 2017 bestond het team van Bits of Freedom uit de volgende mensen: David Korteweg
(beleidsadviseur), Evelyn Austin (bewegingbouwer), Hans de Zwart (directeur), Imre
Jonk (systeembeheerder), Inge Wannet (office manager), Rejo Zenger (beleidsadviseur)
en Ton Siedsma (beleidsadviseur). Daphne van der Kroft was tot november onze
communicatiestrateeg en Tijmen Swaalf kwam per 1 april als campaigner in dienst.
Karim Khamis ondersteunde ons als freelancer met grafische vormgeving.

Jens Thomaes, Marit Raats en Jeroen Grooten liepen ieder een paar maanden stage.
Helma de Boer, Loes Derks van de Ven en Tim van der Molen waren een aantal
maanden gastblogger.

Het bestuur
Het bestuur bestond tot en met juni 2017 uit: Lonneke van der Velden (voorzitter),
Clemens la Lau (penningmeester), Manon Oostveen, Hermine Masmeyer en Joris van
Hoboken. In de zomer namen we afscheid van Joris die er twee volle bestuurstermijnen
op had zitten. De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding van
€ 500 per jaar. Het bestuur heeft daarnaast geen onkostenvergoeding voor hun
bestuurlijke activiteiten ontvangen.

De raad van advies
De raad van advies bestaat uit prominenten met expertise op het gebied van recht,
politiek, media/communicatie, kunst, technologie en het bedrijfsleven. Eind 2017
bestond de raad uit de volgende leden: Bart Jacobs (voorzitter), Anneke Jansen,
Antoinette Hertsenberg, Bert-Jaap Koops, Jaap Stronks, Linda Duits, Lineke Sneller,
Maxim Februari, Olaf Kolkman, Ot van Daalen en Sjoera Nas. De leden van van de raad
van advies ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Meer informatie over de medewerkers, de mensen in het bestuur en de leden van de
raad van advies is hier te vinden.
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De vrijwilligers

Het internationale netwerk

Veel van wat wij doen is afhankelijk van vrijwilligers. Ook dit jaar zijn er weer

We zijn één van de oprichters en actief lid van het European Digital Rights initiative

honderden mensen die hun tijd hebben geïnvesteerd in de strijd voor internetvrijheid.

(EDRi). In dit netwerk zijn bijna 40 organisaties verenigd die allemaal opkomen voor

Zij hielpen ons met vertalingen, webdesign en campagnes, en organiseerden hun

internetvrijheid. Het netwerk en de Europese lobby worden vanuit het EDRi’s kantoor

eigen evenementen. We zijn ze zeer dankbaar voor alle hulp!

in Brussel gecoördineerd.

Wil je ook vrijwilliger worden? Dat kan hier.

Meer informatie over het netwerk is hier te vinden.
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Onze inkomsten in 2017
De inkomsten van Bits of Freedom in 2017 bedroegen € 636.468. Die inkomsten

We hebben van individuele donateurs bijna een kwart meer steun ontvangen dan in

kwamen voor 38% van individuele donateurs, grote fondsen droegen 43% bij en 8%

2016. We vonden 317 vaste nieuwe donateurs die gemiddeld € 93 per jaar doneren.

kwam van bedrijfssupporters. De laatste 11% kwam binnen via projectfinanciering.

Daarmee gaan we 2018 in met 2.754 vaste donateurs die per persoon gemiddeld
ongeveer € 67 per jaar aan ons doneren.

Inkomsten 2017 (x € 1.000)
In 2017 werden we in onze kernkosten gesteund door de Adessium Foundation,
Realisatie 2017

Begroot 2017

Realisatie 2016

Individuele donateurs

242

209

197

Fondsen

276

340

324

48

49

44

Bedrijfssupporters
Overig
Subtotaal
Projectgebaseerd
Totaal

0

0

1

566

598

566

70

102

137

636

700

703

Internet4all, SIDN, en de Open Society Foundations (OSF).

De volgende bedrijven steunden ons met € 5.000 of meer: Bitonic, Eureka Unlimited,
Leaseweb en Voys. Van deze bedrijven kregen we € 2.500 of meer: A2B Internet, BIT,
Greenhost, IB-Vision, Mollie, Startmail en VoIPGRID. We ontvingen € 500 of meer van
deze bedrijven: Argeweb, Autoverzekering - hoyhoy, Auto-verzekeringenvergelijken.
nl, Autoverzekering.nl, Baak Detailhandel, Bureau Bolster, Easyswitch.nl, First8,
GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, Intermax Managed Hosting,
Kennisland, Kentekencheck.nu, m7, NederHost, NetExpert, Nijweide BV, Overstappen.
nl, PCextreme, Pricewise - energie, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Saldo
Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Serinus42, Sooda internetbureau
B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Unc Inc., VBVB ICT, Het Vertaalcollectief,
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Vimexx, VoiceCowboys en Zygomatic. Tot slot ontvingen we steun in natura van:
Bitonic, Blendle, Cyso, Leaseweb, Mollie, Nines, Xolphin en XS4ALL.

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité en Het Vrije Westen gaven een bijdrage aan
het organiseren van de Mobiele Wasstraat en de Godwin-lezing op Bevrijdingsdag.
Van Stichting Democratie en Media kregen we steun om de campagne namens de
Rijksveiligheidsdienst op te zetten. De Big Brother Awards werden mede gefinancierd
door XS4ALL, het Digital Rights Fund en de Stadsschouwburg Amsterdam. De
Open Society Foundations (OSF) wilde de rechtszaak van Max Schrems tegen
Facebook steunen. Omdat Max op dat moment nog geen stichting had hebben wij
als tussenpersoon gefungeerd. We ontvingen daarvoor € 42.794 van OSF en hebben
daarmee de door hem gedeclareerde kosten betaald.
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Onze uitgaven in 2017
De uitgaven in 2017 bedroegen € 643.553.

Uitgaven 2017 (x € 1.000)
Realisatie 2017
Personeelskosten

Begroot 2017

Realisatie 2016

460

495

399

37

59

26

7

17

7

Communicatie

19

18

27

Opbouwen beweging

16

16

7

Algemene kosten

26

35

19

565

640

485

79

126

130

644

766

616

Huisvesting
Kantoor

Subtotaal
Specifieke projecten
Totaal

Het merendeel van de projectkosten zat in het organiseren van de Big Brother Awards
en in de financiële middelen die meteen doorgespeeld moesten worden aan Max
Schrems zodat hij zijn rechtszaak kon voeren.
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Het resultaat over 2017
De afschrijvingen waren € 9.337 in 2017 en de financiële baten waren € 132. Daarmee

verantwoorde risico’s te kunnen nemen met de begroting. Aan het einde van 2017

is het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 16.422. Dit verschil tussen de

was de reserve € 252.475. Deze wordt niet belegd in risicovolle financiële producten.

inkomsten en de uitgaven is opgevangen vanuit de continuïteitsreserve.
Het financiële jaarverslag over 2017 is gecontroleerd door WITh Accountants
Bits of Freedom wil zo efficiënt mogelijk werken. Het uitgangspunt is dat niet meer

(gespecialiseerd in non-profit organisaties) en is hier te downloaden.

dan 20% van ons geld en onze tijd wordt besteed aan fondsenwerving, beheer en
administratie. De belangrijkste fondsenwervingsactiviteit in 2017 was het organiseren
van de twaalf uur durende livestream op de Dag van de Internetvrijheid. In 2017
zijn ongeveer 7,3% van onze middelen besteed aan fondsenwerving. Daarnaast zijn
ongeveer 8% van onze uitgegeven middelen besteed aan beheer en administratie.
Bijna 85% van onze uitgegeven middelen zijn dus direct besteed aan de doelstelling
van Bits of Freedom: het verdedigen van digitale burgerrechten.

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom
ernaar om een continuïteitsreserve van minimaal een kwart van haar jaarlijkse kosten
voor het komende jaar aan te houden. Deze reserve wordt gebruikt om bij onverwacht
hoge uitgaven en onverwacht tegenvallende of laat binnenkomende inkomsten de
continuïteit van de stichting een aantal maanden te kunnen garanderen en om
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Onze begroting voor 2018
We willen 500 nieuwe vaste donateurs vinden die gemiddeld € 85 per jaar bijdragen.

We verwachten in 2018 € 719.857 aan inkomsten te ontvangen.

Een aantal fondsen heeft hun steun voor 2018 al toegezegd (Adessium, Internet4All,
Verwachte inkomsten 2018 (x € 1.000)

Open Society Foundations en SIDN) en het is onze ambitie om in 2018 nog €
15.000 bij een fonds te vinden. We denken dat we ongeveer € 5.000 aan nieuwe
Begroot 2018

Individuele donateurs
Fondsen
Bedrijfssupporters
Overig

256
251
49
0

Subtotaal

556

Specifieke projecten

148

Nieuwe projecten
Totaal

15
720

bedrijfssupporters kunnen vinden. De projectinkomsten zijn afhankelijk van
toegekende subsidies voor specifieke projecten en evenementen. We weten al dat
Stichting Democratie en Media € 23.740 bij gaat dragen aan onze project om lokale
afdelingen te activeren en dat het SIDN fonds € 53.136 geeft zodat we onze datainzageverzoektool kunnen herzien. Verder krijgen we € 51.777 van Mozilla om daarmee
een Open Web Fellow te betalen. Tot slot hebben we € 49.978 aangevraagd bij de
referendumcommissie om campagne te voeren tegen de sleepwet.

De kernuitgaven van Bits of Freedom zullen in 2018 naar verwachting € 619.307
bedragen, daarbij is rekening gehouden met zeven mensen die vier of meer dagen
in de week werken en drie parttime medewerkers (7.8 FTE) en met onvoorziene
kosten. Een aantal specifieke projecten en evenementen zijn al begroot voor een
bedrag van € 158.353. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe editie van de Big Brother
Awards, activiteiten op 5 mei, de campagne bij het referendum, een nieuwe data-
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inzageverzoektool en werk rondom lokale afdelingen. De daadwerkelijke projectkosten

Het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven is € 72.794. Dit negatieve

(en dus het besluit of projecten worden uitgevoerd) is mede afhankelijk van hoeveel

resultaat wordt aangevuld vanuit de continuïteitsreserve die daarmee op het gewenste

projectsubsidies toegekend worden. De totale verwachte uitgaven komen daarmee uit

niveau komt (25% van de verwachte kosten van het volgende begrotingsjaar).

op € 792.651.

Verwachte uitgaven 2018 (x € 1.000)

Begroot 2018
Personeelskosten

510

Huisvesting

28

Kantoor

12

Communicatie

5

Opbouwen beweging

20

Algemene kosten

44

Subtotaal

619

Specifieke projecten

158

Nieuwe projecten
Totaal

15
793
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Onze financiering in de komende jaren
Het is voor Bits of Freedom heel belangrijk om een duurzame financiële situatie te

inkomsten in 2022) en we gaan investeren in het vinden van bedrijfssupporters zodat

hebben. We hebben daarbij een voorkeur voor structurele financiering in plaats van

die over vijf jaar 14% van onze inkomsten leveren. Maar daarmee zit er de komende

financiering op projectbasis. Uitgangspunt van onze fondsenwerving is dat Bits of

jaren een gat in onze begroting van tussen de € 105.000 en € 205.000. Dat zal moeten

Freedom volledig onafhankelijk wil blijven. Met onze financiële planning proberen we,

worden opgevuld met het vernieuwen van contracten met bestaande fondsen en met

voor zover mogelijk, steeds vijf jaar vooruit te kijken.

het vinden van nieuwe fondsen.

We worden gefinancierd vanuit vier bronnen. Het streven is om minimaal een derde

Wil je met jouw bedrijf supporter worden Bits of Freedom? Kijk dan hier.

van onze financiën te krijgen van individuele donateurs. Daarnaast willen we ook
graag minstens een derde van onze inkomsten uit fondsen of stichtingen betrekken.

Ook als particulier is je financiële steun aan Bits of Freedom fiscaal voordelig. Zie hier.

Het aandeel van bedrijfssupporters willen we nooit groter laten zijn dan een derde van
de totale inkomsten, en van geen enkele bedrijfssupporter ontvangen we meer dan 10%
van onze continuïteitsreserve. Tot slot ontvangen we naast onze kernfinanciering ook
projectgelden.

Het zal een uitdaging worden om de komende jaren op het huidige formaat, met
een bezetting van rond de 8 FTE, door te kunnen gaan. De meerjarige steun van een
aantal fondsen loopt na 2019 op zijn einde en een aantal fondsen heeft al aangegeven
niet te gaan verlengen. Ons aantal nieuwe donateurs groeit snel (naar 59% van onze
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Ook het komende jaar staan onze privacy en vrijheid van communicatie
onder druk. Hier een voorproefje van onze plannen voor 2018. We komen
op voor jouw internetvrijheid:

Door ‘Nee!’ te zeggen tegen de sleepwet

Door wegwijzer te zijn voor het Internet
of Things
We hebben genoeg van alle belachelijke incidenten rondom het Internet of Things. Er
gaat geen week voorbij of er is weer speelgoed gehackt, een leverancier die een dienst
op afstand uit zet of blijkt dat een apparaat gegevens stiekem opslaat zonder dat je

De eerste paar maanden van het jaar gaan we hard werken aan de campagne rondom

het door hebt. We publiceren daarom volgend jaar onze aanbevelingen over wat er op

de sleepwet voor de geheime diensten. Op allerlei manieren zullen we mensen uit gaan

het gebied van Internet of Things beter geregeld moet gaan worden. In de tweede helft

leggen dat een ‘nee’ bij het referendum een stem voor een betere wet is.

van het jaar gaan we de problemen actief bijhouden om zo de fabrikanten te dwingen
hun verantwoordelijkheid te nemen.

Als de sleepwet niet via het referendum uit de wet gesloopt wordt, gaan we proberen
om dat via de rechter alsnog voor mekaar te krijgen. Dat wordt een proces van de lange
adem en daarom zijn we blij dat we dit niet alleen hoeven te doen. We werken samen
in een brede coalitie onder leiding van het Public Interest Litigation project (PILP). De

Door de bevoegdheden van de politie aan
te scherpen

coalitie heeft een advocaat gevonden en bereidt zich voor om de dagvaarding in te
dienen zodra de wet van kracht wordt.

De regering is bezig met een herziening van het complete Wetboek van Strafvordering.
Deze wet regelt wat de politie allemaal mag doen bij het opsporen van criminaliteit.
Het werk van de politie krijgt een steeds grotere digitale component. Wij vinden dat
een aantal punten beter moet. Zo komen er door de inzet van digitale middelen steeds
vaker onschuldige burgers in het vizier van de overheid, vinden wij het zorgelijk dat
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de gevolgen van digitale opsporingsmethoden steeds schadelijker worden terwijl de
bijbehorende garanties tegen verkeerd gebruik niet meegroeien en merken we dat het
door de groeiende vermenging van overheid en bedrijfsleven steeds moeilijker wordt
om de opsporing op een goede manier te controleren. We hebben een aantal concrete
suggesties voor hoe het beter kan en gaan die het komende jaar bij het Ministerie van
Justitie en Veiligheid aandragen.

Door T-Mobile aan te vechten
over netneutraliteit

Door inzicht te geven in wat bedrijven over
ons weten
Vanaf eind mei 2018 zijn de nieuwe Europese gegevensbeschermingsregels voor
iedereen geldig. We helpen je al jaren om inzage te krijgen in wat bedrijven precies
over je opslaan. Komend jaar willen we nog beter gaan helpen. We gaan een tool maken
waarmee het heel makkelijk wordt om je recht te halen: My Data Done Right. Met de
hulp van een grote groep vrijwilligers en partnerorganisaties gaan we die tool in heel
Europa uitrollen.

Als je een T-Mobile abonnement met ‘Datavrije Muziek’ hebt dan telt het luisteren naar
bepaalde muziekdiensten niet mee voor je datagebruik. Deze vorm van zero rating
schendt het netneutraliteitsprincipe: Alle bits moeten gelijk worden behandeld. Zo
niet, dan gaat dat ten koste van de vrijheid van de internetgebruikers. Tot nu toe geeft
de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het gelijk aan T-Mobile, maar wij hebben
daar beroep tegen aangetekend. De hoorzitting is achter de rug. In 2018 volgt de
beslissing en bepalen wij onze vervolgstappen.
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Door op alle bevrijdingsfestivals
te staan
In de afgelopen jaren stonden we op het bevrijdingsfestival in Amsterdam om met
onze Mobiele Wasstraat mensen te helpen met het ‘schoonmaken’ van hun mobiele
telefoon. Dit jaar gaan we het grootser aanpakken: we willen met vrijwilligers op alle
veertien bevrijdingsfestivals tegelijkertijd staan om festivalbezoekers met een slim

een inzageverzoek, een café-avond met stellingen en debat of een Privacy Café waarbij
mensen hun telefoon leren beveiligen. Hopelijk hebben we naast Bits of Groningen en
Bits of Eindhoven aan het einde van 2018 nog een aantal Bits of {vul je favoriete steden
in} erbij.

En door alles scherp in de gaten te houden
en ons werk zoveel mogelijk te delen

spel te verleiden wat dieper na te denken over wat vrijheid op het internet eigenlijk
betekent en hoe je die het beste kunt beschermen. ‘s Avonds organiseren we de vijfde

We doen natuurlijk nog veel meer. Uiteraard houden we in de gaten wat er in Europa

Godwin-lezing.

op het gebied van auteursrechten gebeurt, staan we vooraan met ons protest zodra
er weer eens een regering is die een achterdeurtje in onze versleutelde communicatie

Door mensen het gereedschap te geven om
zelf aan de slag te gaan

wil inbouwen, organiseren onze vrijwilligers weer tientallen Privacy Cafés, spreken we
op een eindeloze hoeveelheid evenementen en kan de media niet om ons heen als het
over digitale rechten gaat.

Steeds meer mensen vinden privacy en vrijheid van communicatie belangrijk en willen
ons graag helpen met het beschermen van onze internetvrijheid. We gaan dat het
komende jaar een stuk makkelijker maken. Met een aantal do-it-yourself kits kunnen
groepen vrijwilligers heel makkelijk zelf een activiteit rondom privacy of vrijheid van
communicatie organiseren. Je moet dan denken aan een filmavond gecombineerd met
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Stichting Bits of Freedom (Bof) is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij de

Adres:

Kamer van Koophandel onder nummer 34121286. De organisatie van Bits of Freedom

Prinseneiland 97hs

bestaat uit de raad van bestuur (bestuur) en het bureau. Het bureau bestaat uit de

1013 LN Amsterdam

directeur en de overige medewerkers. Een onafhankelijke raad van advies staat de

www.bof.nl

directeur bij ten aanzien van inhoudelijke strategische vraagstukken. De dagelijkse en
strategische leiding van Bits of Freedom ligt bij de directeur.

Contact:
Hans de Zwart

Bits of Freedom is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

+31 6 2185 6845

Statuten

hans@bitsoffreedom.nl

Donaties:
IBAN NL73 TRIO 0391107380

Ontwerp en opmaak:
Unc Inc

Juni 2018
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