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Stichting Privacy First (hierna: Privacy First) staat achter acties die ertoe leiden dat de privacy 

van burgers (waaronder consumenten) beter wordt beschermd. Het is daarom mogelijk dat 

Privacy First acties die leiden tot massaclaims namens burgers inhoudelijk of qua doelstelling 

steunt of zelf initieert. Privacy First heeft sinds haar oprichting een goede naam opgebouwd die 

beschermd moet blijven. Het beleid van Privacy First vraagt daarom om zorgvuldige afweging op 

verschillende vlakken.   

Bij deze afwegingen geldt dat Privacy First zich gevraagd of ongevraagd achter claims van deze 

orde kan scharen, vooral wanneer een mogelijk onrechtmatige en/of onethische handelswijze 

van de hiervoor verantwoordelijke organisatie wordt beoordeeld dan wel structureel wordt 

ontmoedigd of gestopt. Privacy First kan claims steunen onder de volgende voorwaarden: 

- De betreffende claim wordt gekenmerkt door maatschappelijke relevantie, is principieel van 

aard, creëert positieve precedentwerking en kan grote impact hebben;  

- Er is sprake van voldoende transparantie over de eisende partij en de achterliggende 

organisatie(s) alsmede de belangen achter een claim, waarbij financieel gewin geen motivatie 

van de eisende partij mag zijn; 

- Als er sprake is van externe financiering, dient de onafhankelijkheid van de eisende partij 

adequaat gewaarborgd te zijn en is de kapitalisatie, reputatie en het trackrecord van de externe 

financier passend;  

- Wanneer deze transparantie er naar het oordeel van Privacy First niet of onvoldoende is, maar 

Privacy First toch gevraagd wordt om een claim te steunen, op welke wijze ook, vraagt zij de 

eisende partij om deze transparantie alsnog te bieden; 

- Afhankelijk van de reactie op de gevraagde transparantie alsmede de mate van externe 

openheid daarover, besluit Privacy First of zij zich volledig dan wel inhoudelijk achter de claim 

schaart of zich er anderszins aan verbindt; 

- Wanneer Privacy First besluit de claim niet te steunen, wordt de eisende partij hierover 

ingelicht; 

- Het is de keuze van Privacy First om haar beslissing omtrent het wel of niet steunen van de claim 

al dan niet te onderbouwen; 

- Privacy First doet hierover publiekelijk geen inhoudelijke uitlatingen en wijst desgevraagd enkel 

op dit beleid.  
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