Februari 2021 Persbericht webpublicatie 'Digitalisering'
De afgelopen week stond in het teken van Corona, Privacy en Digitalisering. Enige feiten:
--De Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag had vastgesteld, dat duizenden burgers onterecht
als fraudeurs waren aangemerkt. Informatie speelde een cruciale rol bij de fraudeaanpak, waarbij
grondbeginselen van de rechtsstaat waren geschonden.Er werd gepleit voor toekenning van een nieuw
Burgerservicenummer (BSN). Ik betwijfel of de artikelen 7 en 8 onder 3 van de Wet algemene bepalingen
Burgerservicenummer dit toestaat. Daar lezen we dat een BSN slechts éénmaal wordt aangemaakt. In
getuigenbeschermingsprogramma's wordt afscherming van gegevens wel toegepast, maar ik betwijfel of dat
hier relevant is. Interessante discussie overigens.
--Tijdens de coronapandemie is het aantal cyberdelicten sterk toegenomen. Er werden datalekken en handel in
gevoelige informatie geconstateerd bij een callcenter van de GGD, welke organisatie een belangrijke rol speelt
bij het bestrijden van de pandemie. Het aantal verplicht gemelde datalekken bij de AP bedroeg in 2019 26956
en neemt snel toe. Dat is zorgelijk want identiteitsfraude kan mensen lang achtervolgen.
--Seniorenorganisatie KBO-PCOB maakte op 30 januari 2021 op de website bekend: ‘Verplicht op internet:
senioren zijn het zat’, een indringend signaal van een belangrijk percentage van de senioren dat de
ontwikkeling te snel verloopt en teveel wordt opgelegd. Verplicht op internet: senioren zijn het zat! -

KBO-PCOB (kbo-pcob.nl)
--In Hoogeveen is al vele maanden de discussie gaande over een burgemeester in oorlogstijd, die al te gretig
gevoelige informatie over Joden verstrekte aan de bezetter. Het ereburgerschap is hem ontnomen. Het toont
nog eens aan hoe belangrijk het is dat er zorgvuldig met informatie wordt omgesprongen. Een les ook voor nu,
want nooit eerder werd er zo massaal informatie verwerkt als in deze tijd. Ik onderbouw het omvangrijke
hoofdstuk 4 met talrijke bronnen uit verschillende richtingen, onderverdeeld in 10 punten die afzonderlijk
kunnen worden gelezen. Misschien is het goed de aanleiding voor deze publicatie te verklaren. In 2013 schreef
ik het boekje De Cybersamenleving en mocht dit aanbieden aan de burgemeester van Hoogeveen en enige
raadsleden. Ik kreeg van lezers de vraag voorgelegd waarom ik bij de opsomming van een aantal core global
risks, zoals cybercrime en klimaatverandering, ook aandacht besteedde aan de ‘Uitbraak van infectieziekten
en dierziekten en ziekten en virussen die van dieren op mensen kunnen overgaan' (citaat op pagina 37). Dat
was overigens geen wijsheid van mijzelf. Ik ben leek en geen wetenschapper, maar baseerde de info op
bronnen van de WHO en de Global risks landscapes van het WEF. Acht jaar later zitten we middenin een
pandemie en realiseren ons nu hoe belangrijk het is om waarschuwingen van deskundigen ter harte te
nemen. Oordeelt u zelf: De Cybersamenleving kan gratis worden gedownload op de pagina Boeken van mijn
website (zie link onderaan).
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