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De RIEC houdt een lijst bij 

van doelwitten. 

Convenantpartners 

verschaffen informatie en 

dragen bij aan het 

kapotmaken van het 

doelwit. 

Onduidelijk is wie en 

waarom men op de lijst 

geplaatst wordt. En 

belangrijker hoe men 

democratische controle 

zou kunnen uitoefenen, 

ex. Art. 35Wbp. Nergens 

is sprake van een 

rechterlijk toets en 

tevens ontbreekt een 

wettelijke grondslag. Een 

convenant kan deze niet 

scheppen. Verder 

worden meldingen 

achterwege gelaten 

Politie is gebonden aan Wet politiegegevens. 2 regimes ex 

art.18, in principe niet delen, en ex. Art. 20, gegevens ex 

art 8 en 13 kunnen  worden gedeeld tenzij. Lees ook 

memorandum v18 bij convenant. Politie overtreedt 

stelselmatig de Wpg. 

RIEC 

Partners 

Acties 

De geautomaticeerde IT infrastructuur is op 

zich strijdig met de Wbp. Vanwege 

ontbrekende wettelijke grondslag 

De belastingdienst 

verzamelt 

miljoenengegevens, 

waaronder 

verkeersbewegingen 

en parkeergegevens, 

maar geeft geen 

inzage en blokkeert 

elke controle met een 

vals beroep op art 67 

AWR. Echter 67AWR 

Lid 2 verondersteld 

juist toepassing Wbp  

  Gevolgen 

Aanslagen worden voor 

onrealistisch hoge bedragen 

opgelegd, zodat EV geheel weg 

belast wordt. 

Vervolging op grond van de boswet 

voor snoeien van struiken 

Aangifte wordt afgedaan als klacht of 

als “fake” 

Politie weigert bijstand te verlenen want 

mishandeling is civiel zaak 

Uit het politierapport travellers worden 

essentiële zaken weg gelaten, zodat 

aangifte niet hoeft te worden behandeld 

Gebruiksvergunning geweigerd op grond 

van vervalste brandkraanmeting 

Vorderingen worden gecreëerd om tot 

executie  te kunnen overgaan. Raad van 

State vernietigd dwangbevel. 

Bijvoorbeeld 

banken, 

verzekeraars, 

energiemaatsc

happijen, 

notarissen en 

curatoren 


