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Algemeen beleidsplan Stichting Privacy First  

tevens omvattend het beloningsbeleid  

 

Oprichting, statutair doel en missie van Stichting Privacy First  

Stichting Privacy First (hierna: Privacy First) is opgericht op 26 maart 2008 en heeft haar 

statutaire zetel te Amsterdam. Het statutaire doel van Privacy First luidt als volgt:  

Het behouden en bevorderen van het recht op privacy, alsmede de persoonlijke vrijheid van 

leefomgeving, op welke wijze dan ook, onder meer door het in rechte optreden voor alle 

burgers in Nederland ter bescherming van dit algemene belang; en het verrichten van al 

hetgeen met voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn.1  

Aanleiding voor de oprichting en bestaansreden van Privacy First is het feit dat het recht op 

privacy in Nederland in toenemende mate onder druk staat. Het recht op privacy is een 

universeel mensenrecht en de basis van onze democratische rechtsstaat. Ter bescherming 

en versterking van ieders recht op privacy zet Privacy First zich voornamelijk in ter 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de bescherming van persoonsgegevens, het 

recht op vertrouwelijke communicatie en het recht op lichamelijke integriteit.  

Kernmissie van Privacy First is om Nederland te ontwikkelen tot internationaal Privacy 

Gidsland. Daartoe verricht Privacy First een breed scala aan activiteiten.   

 

Activiteiten  

Alle activiteiten van Privacy First zijn gericht op de ontwikkeling van een privacyvriendelijke 

Nederlandse samenleving. Vast beleid van Privacy First daarbij is om onze aandacht primair 

te richten op (dreigende) privacyschendingen die grote groepen mensen tegelijk kunnen 

treffen. In onze selectie van onderwerpen laten wij ons daarbij leiden door 1) de schaal, 2) 

de ernst en 3) de impact en gevolgen van een bepaalde schending. Massale, ernstige 

privacyschendingen worden door Privacy First allereerst onderzocht en publiekelijk 

benoemd. Vervolgens tracht Privacy First de betreffende schending op te heffen middels 

stille diplomatie en politieke lobby, activering van media, een publiekscampagne, juridische 

actie of – als uiterste middel – een rechtszaak.  

In lijn met bovengenoemde criteria richt de aandacht van Privacy First zich sinds onze 

oprichting voornamelijk op biometrie, cameratoezicht, medische privacy, financiële privacy, 

Big Data en profiling, mobiliteit en anonimiteit in de openbare ruimte. Sinds 2015 heeft 

Privacy First tevens een overkoepelende, oplossingsgerichte component aan al haar 

activiteiten toegevoegd: Privacy First Solutions. In dit verband heeft Privacy First een 

                                                 
1 Vernieuwde statuten van Stichting Privacy First d.d. 14 januari 2019, art. 3.1. 
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speciaal visiedocument ontwikkeld en werkt Privacy First zoveel mogelijk samen met andere 

relevante organisaties en professionals. Tevens organiseert Privacy First in dit kader speciale 

publieksevenementen en de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards.  

Privacy First werkt op basis van feiten en hanteert een zakelijke, professionele en juridische 

benadering van de diverse issues. Privacy First doet hiertoe allereerst zelfstandig feitelijk en 

juridisch onderzoek. Vervolgens onderneemt Privacy First per onderwerp één of meerdere 

van de volgende stappen, al dan niet in onderstaande volgorde:  

1) Stille diplomatie  

2) Politieke lobby 

3) Persberichten en activering van media  

4) Evenementen en campagnes  

5) Juridische acties en rechtszaken.   

 

Over al deze activiteiten rapporteert Privacy First zoveel mogelijk op haar website, via 

mailings en social media. Intern worden alle activiteiten onderling gecommuniceerd en 

afgestemd, zowel op het niveau van medewerkers en vrijwilligers als richting het bestuur van 

Privacy First.  

Privacy First voert als stichting rechtszaken in het algemeen of collectief belang, ter 

rechterlijke toetsing van wetgeving of beleid. Privacy First voert deze rechtszaken zoveel 

mogelijk pro bono en in coalitieverband. Incidenteel steunt Privacy First tevens rechtszaken 

van individuele burgers, mits dergelijke zaken het belang van de gehele bevolking of een 

kwetsbare groep dienen.  

Privacy First kan samenwerken met relevante bedrijven en overheden, mits de 

onafhankelijke, kritische rol van Privacy First daarbij gegarandeerd is en dergelijke 

samenwerking de doelen van Privacy First in het algemeen belang dient.  

Privacy First kan tevens tips en adviezen aan individuele burgers geven of hen doorverwijzen 

naar relevante instanties. Privacy First vraagt hiervoor geen vergoeding.   

 

Organisatie, financiën en beloningsbeleid   

De organisatie van Privacy First bestaat uit enkele vaste medewerkers, een bestuur en een 

Raad van Advies. Privacy First bestaat verder grotendeels uit vrijwilligers en heeft een breed 

netwerk van experts. Het betaalde personeel van Privacy First ontvangt een marktconform 

salaris, in lijn met gebruikelijke salarissen in de nonprofit-sector. Privacy First hanteert geen 

13e maand en heeft geen pensioenregeling. De bestuursleden van Privacy First ontvangen 

geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden, anders dan een eventuele 

reiskostenvergoeding. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers en eventuele stagiairs van Privacy 

First: deze ontvangen hooguit een onkosten- en/of reisvergoeding.   

Privacy First is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Alle financiële middelen 

die door Privacy First worden verworven worden zoveel mogelijk aangewend om haar ideële 

https://www.privacyfirst.nl/images/stories/PDFs/Visie_op_Privacy_07072015.pdf
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doelstellingen na te streven. Privacy First verwerft financiële middelen door 1) individuele 

donaties, 2) fondsen en 3) bedrijfsdonaties. Incidenteel verwerft Privacy First tevens 

overheidssubsidies, mits een dergelijke subsidie de onafhankelijke positie van Privacy First 

niet aantast en de betreffende subsidie geheel kan worden besteed ter verwezenlijking van 

onze doelen in het algemeen belang. Hetzelfde geldt voor bedrijfsdonaties en individuele 

donaties. Daarnaast kan Privacy First materiële steun van bedrijven ontvangen ter verlaging 

van onze kantoorkosten, bijvoorbeeld in de vorm van gratis apparatuur en software. Vast 

beleid van Privacy First is om alle inkomsten zoveel mogelijk te besteden aan inhoudelijk 

relevante zaken en de operationele kosten zo laag mogelijk te houden. Op deze manier komt 

iedere gedoneerde euro zo effectief mogelijk ten goede aan de privacy van iedere 

Nederlander.  

Privacy First beoogt diverse binnen- en buitenlandse fondsen aan zich te kunnen verbinden 

ter versterking en verduurzaming van de organisatie in Nederland en (op termijn) ter 

operationalisering van Privacy First in het buitenland. Privacy First geeft daarbij de voorkeur 

aan meerjarige institutionele steun boven projectsteun.  

De bestuursleden van Privacy First zijn allen slechts gezamenlijk bevoegd. Niemand kan over 

het vermogen van Privacy First beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Voor alle grote 

bancaire uitgaven hanteert Privacy First verplichte dubbele autorisaties. De administratie 

van Privacy First is grotendeels pro bono uitbesteed aan een extern administratiekantoor.  

Privacy First streeft ernaar een bescheiden continuïteitsreserve op te bouwen en deze te 

handhaven. Privacy First heeft geen beleggingen.   

 
Zakelijke gegevens 
 
Stichting Privacy First 
Nieuwe Herengracht 49 
1011 RN Amsterdam 
Tel: 020-8100279 
Email: info@privacyfirst.nl 
www.privacyfirst.nl 
 
Postadres: 
Postbus 16799 
1001 RG Amsterdam 
 
Privacy First is ingeschreven in het stichtingenregister van de KvK Amsterdam onder nr. 
34298157.  
RSIN/fiscaal nummer: 819211710 
IBAN: NL95ABNA0495527521 t.n.v. Stichting Privacy First te Amsterdam.  
 


