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Rechtvaardigheid, autonomie, gelijkheid; het zijn publieke 
waarden die voor ons als collectief van groot belang zijn. Maar 
ze zijn nooit vanzelfsprekend. Zeker in tijden van snelle verande-
ring, zoals op dit moment als gevolg van digitalisering, moeten 
we op onze hoede zijn dat deze waarden niet verloren gaan. Een 
fenomeen als nepnieuws kan bijvoorbeeld het democratisch 
proces ondermijnen. Maar er zijn meer manieren waarop publie-
ke waarden onder druk staan door digitalisering. Wij lichten er 
graag twee uit: gegevensmisbruik en cybercrime. Beide zijn op 
hun eigen manier nog onderbelicht, maar noodzakelijk voor een 
waardige digitale samenleving.

Hoe kunnen we publieke waarden realiseren en waarbor-
gen in een digitale samenleving? 
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“Je hebt wel wat te verbergen” 
(Martijn & Tokmetzis, 2016)
“Komt een vrouw bij de hacker” 
(Genova, 2014)
“SP geeft meeste geld uit op 
Facebook; Denk, PVV en FvD 
helemaal niets” (NOS, 2019)
Bron: Interviews experts, 
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“Ik durfde mezelf niet meer te googlen. 
Hij had overal zulke nare dingen over 
mij geschreven” 

“De meerderheid van de tieners wiens 
naaktfoto’s waren gelekt overwogen 
zelfmoord” 

- Ervaringsdeskundigen

69% van de Nederlanders hecht waarde aan privacy

Ondanks dat slechts 12% van de Nederlanders vertrouwen 
heeft in sociale media, gebruikt 74% van de Nederlanders 
deze wekelijks. Dit is een voorbeeld van de zogenaamde 
privacyparadox: ondanks dat mensen stellen privacy belang-
rijk te vinden, nemen ze maar nauwelijks maatregelen om 
hun privacy ook daadwerkelijk te beschermen.

Tegelijkertijd lijken burgers steeds minder de mogelijkheid 
te hebben om te handelen naar het belang dat zij hechten 
aan privacy: veel diensten vereisen tegenwoordig van 
gebruikers dat ze hun persoonsgegevens afstaan. Wie zijn 
gegevens niet afstaat, raakt steeds vaker buitengesloten. 

Burgers zijn de controle over hun data kwijt

De in 2018 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) heeft als doel burgers meer controle over 
hun data te geven. Bijvoorbeeld door burgers het recht te 
geven om in te zien welke data van ons verzameld worden 
en om aanbieders deze data te laten verwijderen. In de 
praktijk blijkt het echter nog vaak lastig om in te zien wat 
bedrijven nu precies van ons weten. 

Wij hebben zelf bij tientallen bedrijven en instanties aange-
vraagd om onze gegevens in te zien. Niet alleen krijg je 
soms simpelweg geen antwoord op je verzoek: de data die 
worden opgestuurd zijn vaak onvolledig of oninzichtelijk. 

“Het gebeurt nog steeds dat slachtoffers worden gevraagd waarom 
ze een naaktfoto hebben gemaakt, in plaats van dat ze hulp krijgen”

Cybercrime: de grote meerderheid blijft onbestraft 

Met persoonlijke cybercrime wordt hier bedoeld: vormen van 
cybercrime gericht op het individu die inbreuk maken op de 
persoonlijke sfeer. Denk hierbij aan het lekken van persoonlijke 
foto’s, afpersing, stalking en identiteitsfraude. Experts 
verwachten dat deze vormen van criminaliteit de komende 
jaren zullen toenemen.

Oorzaken voor het lage percentage vervolgingen zijn o.a. een 
gebrek aan capaciteit en kennis bij de politie. Tevens is het voor 
slachtoffers niet altijd duidelijk waar ze naartoe kunnen gaan, 
en wat ze precies kunnen en moeten doen. Zo heeft aangifte 
doen lang niet altijd het gewenste resultaat, en herkent niet 
iedereen zich in de doelgroep van hulporganisaties. Ook zijn 
juridische procedures niet altijd mogelijk vanwege de hoge 
kosten die hieraan verbonden zijn. 
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Met uitzondering van Google, vereisen de 50 meest bezochte websites allemaal het toestaan van cookies 
of inlogcodes.

Mensen weten niet hoe ze zichzelf digitaal moeten beschermen

55% van de mensen geeft aan maatregelen te hebben genomen om op hen gerichte cyber-
crime te voorkomen. Echter, slechts 17% gebruikt een password manager, en 12% gebruikt 
een VPN. Een grote meerderheid is dus nog steeds slecht beschermd, ondanks dat het 
bewustzijn over deze problematiek wel is toegenomen de afgelopen jaren. 

Deze maatregelen zijn nodig om hackers buiten de digitale deur te kunnen houden. 
Voorbeelden uit het verleden laten zien hoe makkelijk het namelijk kan gaan. 

74%

van de Nederlanders 
gebruikt wekelijks social 

media

69%
van de Nederlan-

ders hecht waarde 
aan privacy

12%


