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Brussel wil dat lidstaten nationale privacywetgeving omzeilen - Terugblik: 
BEAST supercomputer in Brussel al ruim 3 jaar actief? 

 

Onder het etiket 'terrorismebestrijding' bereidt de Europese Unie de invoering van 
een centraal controlesysteem voor dat als twee druppels water lijkt op dat van de 
Verenigde Staten. De nationale lidstaten moeten al hun gegevens afstaan aan één 
centraal gezag. Bestaande nationale wetten die dit verbieden moeten worden 
genegeerd. 

Officieel houdt een speciale vakgroep van de Europese Raad zich met financiële 
criminaliteit en de opsporing daarvan bezig, maar uit een rapportage van de 
vakgroep blijkt dat de EU in werkelijkheid het bespioneren van alle Europese burgers 
mogelijk wil maken. 

Alleen EU zou 'bedreigingen' aankunnen 

In het EU bericht wordt de 'grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit' als één 
van de 'grootste gevaren voor de creatie van een regio met vrijheid, veiligheid en 
recht' betiteld. Vooral de 'financiering van het terrorisme' zou bijzonder bedreigend 
zijn. 

De oplossingen om deze gevaren tegen te gaan zouden 'steeds complexer' en 
'steeds sterker met elkaar vervlochten' zijn en zouden daarom alleen door de EU 
kunnen worden gegarandeerd: 'In het algemeen is het noodzakelijk naar een 
gemeenschappelijk concept voor de bestrijding van financiële criminaliteit en 
opsporing toe te werken.' Deze taak zou de nationale lidstaten boven hun macht 
gaan, waardoor een centraal toezicht nodig zou zijn. 

EU wil alles weten over iedereen 

Concreet betekent dit dat de EU de controle over alle burgers wil centraliseren. De 
lidstaten krijgen de 'aanbeveling' om gezamenlijke opsporingsgroepen in te zetten en 
in gevallen waarbij de financiële belangen van de EU op het spel staan ook OLAF 
(Europees bureau voor fraudebestrijding), Europol en Eurojust in te schakelen. 



Daarnaast komt er een 'gecentraliseerde databank' waaruit blijkt dat de EU niet enkel 
burgers wil bespioneren, maar ook alles over hun financiële situatie wil weten. 
'Idealiter zou een dergelijk systeem alle aspecten van opsporing en strafvervolging 
bestrijken, inclusief informatie over heffingen, beveiliging en inning van 
vermogenswaarden.' 

Volgens Netzpolitik.org houdt dit in dat de EU alle data van alle Europeanen wil 
verzamelen. De nieuwe centrale financiële instantie moet analyserende software 
gaan gebruiken waarmee 'relaties en verbanden tussen personen of plaatsen' in 
kaart kunnen worden gebracht. In Italië is dit reeds ingevoerd ('Redditometro'). De 
nationale autoriteiten worden verplicht hiervoor zoveel mogelijk beschikbare en 
kwalitatief hoogwaardige informatie verstrekken. 

Nationale Privacywetten omzeild 

Daarom neemt de EU openlijk de verschillende nationale wetgevingen die de privacy 
van burgers garanderen op de korrel en wordt van deze landen zelfs geëist dat zij 
deze wetten omzeilen: 'Als dit op nationaal niveau niet mogelijk is moeten op maat 
gemaakte afspraken over de uitwisseling van gegevens worden geëist. Om de 
operationele samenwerking te vergemakkelijken moeten verbindingsambtenaren 
tussen de instanties worden benoemd.' 

EU wil totalitaire VS nadoen 

Hiermee probeert de EU de Amerikanen na te doen, waar inmiddels één miljoen 
burgers als 'terreurverdachten' zijn gebrandmerkt. Het betreft hier vooral mensen die 
openlijk zaken zoals de Amerikaanse Grondwet en het recht op privacy en 
vuurwapens verdedigen, oftewel de zogenaamde 'conservatieven', die door de 
regering Obama steevast als 'rechts-radicalen' worden betiteld. Volgens veel critici 
heeft de VS zich onder Obama tot één van de meest totalitaire staten ter wereld 
ontwikkeld. 

De Europeanen moeten zich er daarom op voorbereiden dat de EU op korte termijn 
een vergelijkbare permanente controle- en afluistercampagne opstart, die volgens de 
inmiddels welbekende Orwelliaans-Brusselse dubbelspraak als 'versterking van de 
democratie en de rechtsorde' zal worden gepromoot. (1) 

BEAST supercomputer in Brussel? 

In 2009 schreven we over onbevestigde berichten dat er in Brussel een 
supercomputer zou zijn geactiveerd met de naam BEAST: Biometric Encryption And 
Satellite Tracking. Volgens enkele alternatieve nieuws- en complotsites zouden EU 
burgers in de nabije toekomst onder het mom van vaccinaties tegen bijvoorbeeld een 
griepepidemie in het geheim worden voorzien van een Nano chip, waarmee zij 
24/7/365 gevolgd en gecontroleerd zouden kunnen worden door het BEAST 
systeem. 
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