Ook de strafrechtelijke bijsluiter is van belang!
*SyRI: Systeem Risico Indicatie; het ‘geheime’ systeem waarmee de overheid burgers opspoort door op
grote schaal privégegevens te koppelen. Het komt erop neer dat gegevens van diverse overheidsinstanties
bij elkaar worden gebracht en geanalyseerd, waarna er een lijst risicoburgers uitrolt. Welke databestanden
en analysemethoden er exact worden gebruikt, wil de overheid niet zeggen. Denk aan fiscale gegevens,
informatie over schulden, werk en onderwijs. De categorieën zijn zo breed dat er nauwelijks een
persoonsgegeven te bedenken is dat niet voor verwerking in aanmerking komt. Dit was een reden waarom
het adviesorgaan van de regering bij de invoering in 2014 kritisch oordeelde over SyRI. SyRI kwam er toch.
De huidige wetgeving over het omstreden overheidsprogramma SyRI (Systeem Risico Indicatie) moet van
tafel. Deze is niet controleerbaar en respecteert het privéleven van betrokken burgers onvoldoende, zegt de
rechtbank Den Haag. De wet die het inzetten van SyRI regelt, Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en
Inkomen, is in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
*RIEC: (‘Super SyRI’) Regionaal Informatie en Expertise Centrum. De 10 RIEC’s zagen in 2009 formeel het
levenslicht in de strijd tegen ‘ondermijnende criminaliteit’. Dit zijn convenantorganisaties zonder
rechtspersoonlijkheid waarin de Belastingdienst, GGD, gemeenten, rechters, politie, OM, FIOD, SIOD,
Koninklijke Marechaussee en zelfs banken aanschuiven en gegevens uitwisselen zonder wettelijke
grondslag en noodzaak, zonder rechtelijke toets of zelfs concrete verdenking en zonder kennisgeving aan
de betrokkenen. Samen met het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) richten ze zich op de
bestrijding van ‘ondermijnende criminaliteit’. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de
verschillende overheidsinstanties. RIEC is een convenant en in strijd met de AVG. Het RIEC en LIEC
maken zich schuldig aan het onwettig delen en verspreiden van informatie van onschuldige burgers.
Voorbeeld: foto’s van betogingen en demonstranten worden opgeslagen in het RIEC-IS (het centrale
InformatieSysteem). Het RIEC organiseert èn gedraagt zich wetteloos en houdt zich niet aan de wet- en
regelgeving. Het RIEC ondermijnt het recht en dus de rechtsstaat. Mogelijk sprake van datatransport naar
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
*AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat in de hele Europese Unie
(EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. AVG
maakt zich schuldig door burgers en bedrijven aan te pakken en alle persoonlijke gegevens oneindig lang te
bewaren in het systeem.
*AP: Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Controlefunctie is discutabel doordat verantwoordelijken AP ook
bij de grondlegging van het RIEC betrokken waren. AP draagt actief bij aan schending AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
*EOS: (‘Super SyRI’) Externe Overheids Samenwerking (EOS), afdeling van de belastingdienst.
Data-uitruilsysteem. EOS is de schakel tussen de belastingdienst en het RIEC.
*SIOD: Sociale Inlichtingen- en Opsporings Dienst. De SIOD is een strategisch orgaan dat op basis van de
kennis en inzichten van de betrokken diensten en wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op
sociale fraudebestrijding en deze vertaalt in concrete strategieën. Op die manier draagt de SIOD ook bij tot
het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen sociale fraudebestrijding en tot de werking van het
College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. De SIOD verzorgt tevens de coördinatie op het vlak
van de beleidsondersteuning, in het kader van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen.
*AIVD: De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft nationale veiligheid als kerntaak.
*FIOD: De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) spoort belastingontduiking, fraude en
witwassen op en bestrijdt die. FIOD is de strafrecht-afdeling van de belastingdienst.

*CIOT: Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Het Centraal Informatiepunt
Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) beheert een informatiesysteem voor telefoongegevens en
internetgegevens voor de opsporing van criminelen.
*DLIO: De Dienst Landelijke Informatieorganisatie of DLIO (voorheen: Dienst IPOL) is een onderdeel van
de Landelijke Eenheid van de Politie in Nederland. De dienst is verantwoordelijk voor de internationale
specifieke informatie-uitwisseling en de monitoring van de (inter)nationale veiligheidssituatie ten behoeve
van het operationele politiewerk. Momenteel is er sprake van een verziekte managementstructuur.
*DRIO: De Dienst Regionale Informatieorganisatie is een onderdeel van de Regionale Eenheid van de
Politie in Nederland. De dienst is verantwoordelijk voor de regionale specifieke informatie-uitwisseling en
de monitoring van de regionale veiligheidssituatie ten behoeve van het operationele politiewerk. DRIO zit
aan tafel bij RIEC-overleggen.
*AWR artikel 67 : Algemene Wet Rijksbelastingen artikel 67; het delen van persoonsgegevens door de
belastingdienst met andere overheden is verboden. Alle privé-informatie van burgers wordt onwettig
gedeeld tussen overhedeninstanties, behalve met de burger zelf.
*RAAD VAN STATE: De Raad van State is onafhankelijke adviseur van de regering over wetgeving en
bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de
Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vice-president Thom de Graaf (D66).
*DE HOGE RAAD: Hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. De Hoge Raad is
cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij
een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd.
Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het
recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een
belangrijke maatschappelijke taak.

