
Voys sleept Nederlandse overheid voor de
rechter als Wiv in werking wordt gesteld.

Zakelijk telecomaanbieder Voys sluit zich aan bij het initiatief een kort geding aan te spannen

tegen de Nederlandse Staat. Het Groningse bedrijf maakt daarmee onderdeel uit van een

coalitie van advocaten, NGO’s en IT- en techbedrijven die bezig is met de voorbereidingen van

een rechtzaak tegen de WIV.

Tijdens het referendum op 21 maart heeft een meerderheid van de stemmers aangegeven tegen

de invoering van de Wiv in de huidige vorm te zijn. De grootste maatschappelijke weerstand

kwam op gang omdat ‘de sleepwet’ fundamentele mensenrechten schendt.

Als reactie op de uitslag van het referendum heeft de regering enkele voorstellen voor

wijzigingen van de wet gedaan. Ondanks deze wijzigingsvoorstellen wordt de Wiv in de huidige

vorm van kracht per 1 mei. In een brief aan de regering heeft Voys, gezamenlijk met de coalitie

van privacy-voorvechters, verzocht de onderdelen van de wet die nog door de Eerste en Tweede

kamer beoordeeld moeten worden, niet in te voeren.

“Je kunt de wet niet invoeren, alvorens het parlement er in ieder geval over te laten praten,”

aldus Mark Vletter, oprichter van Voys. “De wijzigingsvoorstellen zijn cosmetisch, zelfs de

sleepwetfunctie zit er nog in, terwijl er geen enkel bewijs is dat Nederland hier veiliger van

wordt.”

Het kort geding wordt aangespannen als de overheid de invoering van de Wiv in de huidige

vorm niet uitstelt.De coalitie van privacy-voorvechters bestaat naast Voys uit Bits of Freedom,

Privacy First, het NJCM, de NVSA, Free Press Unlimited, BIT, Speakup en het Platform

Bescherming Burgerrechten.

Voys - Wiv

https://www.youtube.com/watch?v=Hqlfpnm04nM&feature=youtu.be


OVER VOYS

Dé zakelijke telecomprovider
Voys is een Spin-off van TNO en levert sinds 2006 vaste telefonie aan bedrijven; van online telefooncentrale tot
telefoonnummers en de bijbehorende toestellen op het bureau. Wij geloven dat zakelijke telefonie beter kan. De
mensen die bij ons werken en de klanten die we op een persoonlijk, open en ondersteunende manier  helpen
staan centraal.

Dit vertaalt zich in:

Advies van mensen met verstand van zaken.
Een eenvoudige webomgeving waarin de klant zelf de perfecte telecomoplossing kan bouwen.
En contracten die per dag opzegbaar zijn.

Zo zijn onze klanten vandaag en morgen optimaal telefonisch bereikbaar en besparen ze kosten!

De klant over Voys
Sinds augustus 2013 verzamelen en publiceren we de ervaringen van klanten op onze reviewpagina. Ook de
beoordelingen met verbeterpunten! Inmiddels hebben we ruim 1000 reviews ontvangen. Ons gemiddelde cijfer?
Een 8.7 en een NPS van meer dan 50%. Enkele quotes van klanten:

Meer flexibiliteit van een telefoonoplossing kun je je niet wensen. Cijfer: 9.

Snelle service, behulpzaam, handige toestellen en dito website, kortom, tof! Cijfer: 9.

Professionele uitstraling, goede oplossingen en tevens erg snel met oppakken van e-mail verkeer zou ik zeker
aanbevelen! Cijfer 8.

Awards
Voys won dan ook vele prijzen - van FD gazellen tot Slimste bedrijf - en is daarmee de snelst groeiende
telecomoperator van Nederland.

Meer telecom, minder kosten.
Welkom bij Voys

http://www.voys.nl/prijzenkast
http://en.wikipedia.org/wiki/Net_Promoter
http://www.voys.nl/reviews
http://www.voys.nl/weblog/wat-je-van-voys-kunt-verwachten.html
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