
 

Schriftelijke vragen betreffende monitoring burgers op sociale media 
Op 18 mei 2021 stond in de Volkskrant 1 een bericht over het onderzoek van de NHL Stenden 

Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen naar online monitoring burgers door gemeenten. Dit 

onderzoek naar het monitoren van, of meekijken met, burgers op sociale media door o.a. middel van 

het gebruik van nepaccounts is uitgevoerd in opdracht van onderzoeksprogramma Politie en 

Wetenschap.2  Dit onderzoek roept vragen op rondom de rechtmatigheid. Daarom stellen de fracties 

Groei & Toekomst, D66 Apeldoorn, Gemeentebelangen en 50+ de volgende vragen: 

1) Is de gemeente bekend met het rapport van politie & wetenschap? 

2) Doet de gemeente aan online monitoring? Betreft het hier hierbij het monitoren van personen, 

groepen of (toekomstige) gebeurtenissen. 

3) Worden technische hulpmiddelen ingezet bij het monitoren, bv. Voor het instellen van ‘alerts’ 

over personen of gebeurtenissen. 

4) Hebben Apeldoornse gemeenteambtenaren hierbij onrechtmatig gebruik gemaakt van nep-

account of valse identiteiten (werken onder dekmantel) zoals omschreven in het onderzoek? 

5) Zijn Apeldoornse gemeenteambtenaren daarbij online onder valse voorwendselen of valse 

identiteiten besloten groepen binnengedrongen op Facebook, Instagram, WhatsApp, telegram 

of ander communicatiemedium? 

6) Als er onderzoek gedaan wordt naar personen is er op dat moment sprake van een 

opsporingsindicatie of reden om aan te nemen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of 

gaat plegen? 

7) Zijn er naar aanleiding van het soort activiteiten zoals beschreven in het onderzoek van de 

persoonsgegevens opgeslagen van (groepen) inwoners? 

8) Wordt de informatie die verkregen wordt uit online monitoring gedeeld met ketenpartners of 

andere overheidsinstanties (bv. FIOD, Politie etc.) 

9) Was/is men binnen het gemeentehuis voldoende op de hoogte van de regels met betrekking tot 

online monitoring, privacy, het werken onder dekmantel en de AVG?  

10) Als deze methode inderdaad is toegepast door Apeldoornse gemeenteambtenaren, hoe lang al? 

En op grond waarvan? 

11) Als deze praktijken zijn toegepast, is het college bereid de betrokken (groepen) inwoners 

overeenkomstig artikel 14 AVG hiervan op de hoogte te stellen? 

12) Heeft de gemeente een protocol online monitoring of soortgelijke procedure? Zo niet, wordt 

hieraan gewerkt of gaat hier, naar aanleiding van dit artikel, aan gewerkt worden? 

13) Is de functionaris gegevensbescherming op de hoogte van alle online monitoring; houdt deze 

hierop toezicht; maakt deze hierover rapportages en lijdt dit tot bijsturen van procedures, 

methoden, technieken rondom online monitoring? 

14) Mocht het niet bekend zijn of dit soort monitoring plaatsvindt, is het college bereid de 

functionaris gegevensbescherming een onderzoek uit te laten voeren en deze openbaar aan de 

raad voor te leggen? 
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1 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gemeenten-kijken-op-grote-schaal-en-in-het-geheim-mee-met-burgers-op-sociale-media~bb40d4c7 
2 https://www.nhlstenden.com/sites/default/files/afbeeldingen/overige/rapport_blackbox_van_gemeentelijke_online_monitoring_nhl_stenden_voor_politie_en_wetenschap.pdf 
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