Coloclue transparantierapport 2014
Coloclue draagt verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang gegevens leden
Ook Coloclue vindt vrijheid op internet en de privacy van de internetgebruiker ontzettend
belangrijk. Deze grondrechten zijn onmisbaar voor persoonlijke ontplooiing,
technologische innovatie en de rechtsstaat. Opsporings- en geheime diensten en mogen
onder bepaalde voorwaarden inbreuk maken op die grondrechten. De controleerbaarheid
van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden is een essentiële waarborg voor
het respect voor grondrechten omdat het een kritische en verantwoordelijke toepassing
afdwingt. Private partijen mogen in uitzonderlijke gevallen ook gegevens over gebruikers
van Coloclue opvragen. Coloclue vindt openheid over vorderingen van opsporings- en
geheime diensten en verzoeken van private partijen belangrijk omdat de vereniging een
verantwoordelijkheid heef ten aanzien van een zorgvuldige omgang met gegevens van
haar leden. Bovendien is de Nederlandse overheid zelf zeer terughoudend in
transparantie over zulke vorderingen.
Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal ontvangen vorderingen en
verzoeken en de wijze waarop deze zijn afgehandeld. De cijfers hebben enkel betrekking
op de vorderingen van de opsporingsdiensten en verzoeken van private partijen. Het is
strafaar om enig inzicht te geven in de vorderingen van geheime diensten.1
Vorderingen en verzoeken om gegevens over of van leden te delen
Coloclue heef in 2014 geen vorderingen van opsporingsdiensten of private partijen om
gegevens over of van leden, zoals een vordering om andere gegevens dan NAWgegevens of een bevel om een verbinding af te tappen, ontvangen.
Vorderingen en verzoeken om informatie ontoegankelijk te maken
Coloclue heef ook geen vorderingen van opsporingsdiensten of verzoeken van private
partijen tot het ontoegankelijk maken van informatie ontvangen.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit transparantierapport kun je contact opnemen met het
bestuur van Coloclue.2 Voor informatie over transparantierapporten in het algemeen kun
je contact opnemen met ons lid Rejo Zenger.3
Het transparantierapport over 2013 is gepubliceerd op de website van Coloclue.4
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https://www.bof.nl/2014/03/26/negeer-opstelten-transparantie-mag-gewoon/
ops@coloclue.net
rejo@zenger.nl
http://coloclue.net/nieuws/2014/coloclue-publiceert-transparantierapport-2013

