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- Verzamelde data met buitenlandse inlichtingendiensten te
delen, zonder deze eerst te analyseren.

- Een DNA-databank te beginnen waarin iedereen terecht kan
komen.

- Alle geautomatiseerde apparaten te hacken, zoals uw telefoon,
smartwatch of pacemaker.

- Met een “sleepnet” massaal online communicatie te onder
scheppen.

Met deze wet zijn de inlichtingendiensten toegestaan om:

Vanaf januari gaat de vernieuwde ‘Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017’ in. Deze herziening zal de privacy van
iedere burger drastisch inperken. Tientallen organisaties,
waaronder de Raad van State en Amnesty International, hebben
zich negatief over deze wet geuit.

Er is een onafhankelijk initiatief van start gegaan om een
referendum over deze wet af te dwingen. Over een wet die zulke
ingrijpende gevolgen heeft dient eerst een maatschappelijk debat
gevoerd te worden. Stop de overhaaste inperking van onze
privacy! Steun dit initiatief en teken op sleepwet.nl
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