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Uitspraak gebruik van Facebook door 
sociale recherche

Is het inzien van gegevens op een Facebookpagina een gerechtvaardigde 
inbreuk op de privacy? 



Ja, zegt de Centrale Raad van Beroep (Raad) in de uitspraak van 31 mei 
2022. 

De onderzoeksbevoegdheid die voortvloeit uit artikel 53a, zesde lid, van 
de Participatiewet (PW) vormt een toereikende wettelijke grondslag voor 
de inbreuk op privacy. Het verwerken van de gegevens voldoet bovendien 
aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.

https://privacy-web.nl/mijn-account/?paywall=1&redirect_to=https://privacy-web.nl/samenvatting/inzage-van-een-openbare-facebookpagina-een-
gerechtvaardigde-inbreuk-op-de-privacy/#:~:text=Is%20het%20inzien%20van%20gegevens,uitspraak%20van%2031%20mei%202022%20 



De formatie van de FG

Naar aanleiding van vragen vanuit overheidsorganisaties heeft iBestuur
onderzoek gedaan naar de formatie van de Functionaris Gegevensbescherming 
onder 39 gemeenten, 5 veiligheidsregio’s en 5 shared service centers (SSC’s). 

• De ideale formatie voor een FG

• De taken van een FG

• Knelpunten: dubbelrol FG en positionering FG

https://ibestuur.nl/partner-mxi/de-formatie-van-de-functionaris-
gegevensbescherming?tid=TIDP2733278X035A31F810604970B4CA16E83A747EEAYI5&utm_campaign=IB_NB_Wekelijks&utm_medium
=email&utm_source=ibestuur

https://ibestuur.nl/partner-mxi/de-formatie-van-de-functionaris-gegevensbescherming?tid=TIDP2733278X035A31F810604970B4CA16E83A747EEAYI5&utm_campaign=IB_NB_Wekelijks&utm_medium=email&utm_source=ibestuur


Kopie ID?

Wie herkent het opslaan van kopietjes ID bij de gemeente?



Weg ermee!

Het opslaan van kopietjes van identiteitsbewijzen is doorgaans niet 
toegestaan. Toch blijkt dat veel gemeenten in de loop der jaren aardig wat 
van deze bestanden in hun systemen en applicaties hebben opgeslagen. 
Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van deze 
bestanden, bijvoorbeeld in het geval van een beveiligingsincident, roept de 
IBD in een blog op om een einde te maken aan de opslag van deze 
kopietjes.



Cloud

• Rijksbreed cloudbeleid is 29/8 aan de tweede kamer aangeboden.

• Wordt voor het eind van 2022 nog opgevolgd met een 
‘implementatierichtlijn risicoafweging cloudgebruik’.

• In het kader van cloud is ook het persbericht van NCSC n.a.v. de memo 
van GreenbergTraurig over de Amerikaanse CLOUD Act interessant.

• En een memo van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die laat zien 
dat Amazon, Google en Microsoft deze markt nagenoeg volledig in 
handen hebben.

• Bovendien, zo waarschuwt de ACM, wie eenmaal gevangen zit in de 
diensten van één Amerikaanse aanbieder, raakt steeds verder 
ingesponnen in dat dienstenweb. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/08/29/kamerbrief-rijksbreed-cloudbeleid-2022

https://english.ncsc.nl/latest/weblog/weblog/2022/how-the-cloud-act-works-in-data-storage-in-europe

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/08/29/kamerbrief-rijksbreed-cloudbeleid-2022
https://english.ncsc.nl/latest/weblog/weblog/2022/how-the-cloud-act-works-in-data-storage-in-europe


Opinie: Onze overheid moet haar kostbare data niet 
klakkeloos uitleveren aan Google en Amazon

Stelling: Nederlandse overheden kunnen niet aan de AVG voldoen als ze 
privacygevoelige data bij Amerikaanse bedrijven in de cloud zetten.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-onze-overheid-moet-haar-kostbare-data-niet-klakkeloos-uitleveren-aan-google-
en-amazon~b57cb834/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free



WODC onderzoek naar praktijk rondom UAVG 
• Opvallende conclusie: het melden van datalekken leidt tot aandacht van 

de AP, terwijl niet-melders weinig aandacht krijgen. 

• Het rapport doet over de toepassing van de boetebevoegdheid door de 
AP een aantal stevige constateringen over casussen. 

• Sterk uiteenlopend verloop van toezicht en handhaving in de wijze waarop 
er contact was met de toezichthouder. 

• Als gedrag werd aangepast werd bij de ene casus daar bij het bepalen van 
de boete wel rekening gehouden, maar bij de andere casus niet. 

• Het is niet duidelijk welke communicatiestrategie de AP hanteert over het al 
dan niet publiceren van boetebesluiten. 

• “Er is grote behoefte aan normuitleg en verduidelijking, maar veel 
gesprekspartners constateren dat de AP niet bereid is met hen daarover het 
gesprek aan te gaan.”

• Last but not least: “FG’s voelden zich overvallen door het optreden van de 
AP. 

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/09/06/uitvoeringswet-avg-kritisch-beoordeeld

https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2022/09/06/uitvoeringswet-avg-kritisch-beoordeeld


Cyberburgemeesters verwachten veel meer van BZK

Burgemeester Iris Meerts: ‘Kleine en middelgrote gemeenten zijn gewoon 
niet in staat zelf voor voldoende beveiliging te zorgen.’ 

Wie herkent zich in deze uitspraak?



Cyberburgemeesters verwachten veel meer van BZK

• De overheid doet nog te weinig tegen cybercrime. Gemeenten worden 
nog te veel aan hun lot overgelaten, vinden de cyberburgemeesters. 

• Ze verzoeken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken aan te dringen op structurele 
aandacht en financiering voor informatieveiligheid. Deze motie werd bij 
acclamatie aangenomen op de Algemene Ledenvergadering. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/uitdaging-cybercrime-ligt-juist-de-uitvoering-op-lokaal-
niveau?tid=TIDP2695920XB342ADE0133E410F877207D2781FCE06YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=em
ail&utm_source=binnenlandsbestuur

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/uitdaging-cybercrime-ligt-juist-de-uitvoering-op-lokaal-niveau?tid=TIDP2695920XB342ADE0133E410F877207D2781FCE06YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur


Ethische commissies zijn in opkomst

• Ethische commissies zijn in opkomst, want technologie en data zijn 
niet langer neutraal en waardenvrij. 

• De commissies adviseren gemeenteraden en colleges van 
burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de 
morele haken en ogen van kunstmatige intelligentie. 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/ethische-commissies-zijn-in-opkomst-want-technologie-en-data-zijn-niet-langer-neutraal-
en-waardenvrij~b066e868/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/ethische-commissies-zijn-in-opkomst-want-technologie-en-data-zijn-niet-langer-neutraal-en-waardenvrij~b066e868/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free


Kabinet verwacht ‘concreet plan’ voor naleving Avg

• Het kabinet vindt dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft bij de 
gegevensbescherming van burgers. Daarom verwacht staatssecretaris 
van Digitalisering Alexandra van Huffelen een concreet plan van 
gemeenten en de VNG: de naleving van de AVG.

• De staatssecretaris zegt dat gemeenten met veel informatiesystemen 
werken om hun taken uit te voeren. In de praktijk blijkt het nogal lastig te 
zijn om in overeenstemming met de AVG te werken. 

• Bovendien is er ook sprake van een capaciteitsprobleem: gemeenten 
missen gewoonweg slagkracht om de AVG na te kunnen leven. 

https://privacy-web.nl/nieuws/kabinet-verwacht-concreet-plan-voor-naleving-
avg/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=DataPrivacyweb%20nieuwsbrief%2006-09-2022



En: mogelijk een nationaal register voor 
Functionarissen Gegevensbescherming

• De rol van de FG als verlengstuk van de toezichthouder binnen een 
organisatie is van groot belang.

• Daarom onderzoekt de minister voor Rechtsbescherming of er een 
nationaal register voor FG’s kan worden opgericht, waarmee de 
overheid deze functie verder kan professionaliseren en het toezicht op 
de naleving van de AVG binnen gemeenten en overheidsorganisaties te 
verbeteren. 



VN Rapport

VN rapport: Het recht op privacy komt steeds 
meer onder druk te staan door het gebruik van 
'networked digital technologies' die door hun 
kenmerken uitstekende instrumenten zijn voor 
surveillance, controle en onderdrukking. Het 
rapport gaat in op drie gebieden: het misbruik 
van hackingtools ("spyware") door 
overheidsinstanties; de sleutelrol van robuuste 
encryptiemethoden bij de bescherming van de 
mensenrechten online; en de gevolgen van de 
wijdverbreide digitale controle van openbare 
ruimten, zowel offline als online.



CIP: gemeentelijke FG’s weten de IBD goed te 
vinden voor ondersteuning

• Maar liefst 96% zoekt ondersteuning bij de IBD, zo blijkt uit 
onderzoek van het CIP. 

• Het onderzoek van het Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) onder FG’s gaat in op onder meer de 
volwassenheid van de FG functie, de accenten binnen de FG functie, 
honorering en achtergrond en de privacy-volwassenheid van 
organisaties.

https://cip-overheid.nl/media/1845/20220901-cip-fg-enqu%C3%AAte-2022-10-publiceerversie.pdf



Bemoeilijkt de AVG de aanpak van problematiek in 
het sociaal domein?

Is de AVG te star? Bemoeilijkt de verordening de aanpak van 
problematiek in het sociaal domein? 



Bemoeilijkt de AVG de aanpak van problematiek in 
het sociaal domein?
• Wanneer er bij een inwoner meerdere problemen tegelijk spelen is het 

vaak noodzakelijk dat professionals uit verschillende domeinen 
gegevens met elkaar delen. 

• In de praktijk blijkt dit lang niet altijd makkelijk. Eén van de meest 
genoemde redenen om gegevens niet te delen? De AVG.

• De AVG stelt (terecht) eisen en restricties aan het delen van 
gegevens. Maar dat wil niet zeggen dat er heel weinig mogelijk is. Het 
blijft belangrijk om een evenwicht te vinden tussen gegevensuitwisseling 
en bescherming van persoonsgegevens.

https://privacy-web.nl/nieuws/bemoeilijkt-de-avg-de-aanpak-van-problematiek-in-het-sociaal-domein/



Rapport rekenkamers: Juist eigen ambtenaren 
bedreigen bij gemeenten de privacybescherming

• De grootste bedreiging wat betreft informatiebeveiliging en 
privacybescherming bij gemeenten, is afkomstig van eigen 
medewerkers. 

• Uit het onderzoek van de rekenkamers komt naar voren dat de 
gemeenten veel doen aan beveiliging, maar dat er nog altijd veel moet 
gebeuren in dat opzicht. 

https://www.rn7.nl/30231-juist-eigen-ambtenaren-bedreigen-bij-gemeenten-de-privacybescherming

https://www.rn7.nl/30231-juist-eigen-ambtenaren-bedreigen-bij-gemeenten-de-privacybescherming


Ander nieuws… 

• Vijf Zuid-Limburgse gemeenten zijn onlangs getroffen door een cyberaanval. 
Daarbij werd de administratie van het sociaal domein vergrendeld en waren 
data van onder meer bijstandsuitkeringen, jeugdzorg, de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en energietoeslagen niet meer toegankelijk.

• Ook de gemeente Groningen kreeg te maken met een datalek. De gemeente 
heeft alle deelnemers aan een bijstands-traject meegenomen in de CC in 
plaats van de BCC. Met als gevolg dat de mailadressen van 450 mensen, die 
ook nog eens in kwetsbare posities verkeren (want bijstand), op straat lagen.

• Diverse zorgelijke signalen over de manier waarop de gemeente Eindhoven 
omgaat met persoonsgegevens hebben de aandacht getrokken van 
privacywaakhond AP. De toezichthouder wil een gesprek met wethouder 
Mieke Verhees. 


