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Datalek Kadaster, informatie cie. Digitale Zaken TK 

Aanleiding 
Door de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer is op 7 december 2022 
gevraagd om nadere informatie over het datalek bij het Kadaster van 18 
september tot en met 11 oktober 2022, alsmede over de wijze waarop 
betrokkenen van wie gegevens gelekt zijn worden geïnformeerd1. Zowel door de 
benodigde voorbereidingstijd bij het Kadaster, alsook omdat binnen de 
verschillende directies van BZK afstemming nodig was heeft afdoening van de 
brief meer tijd gevergd dan gewenst. 

Geadviseerd besluit 
Tot ondertekening overgaan en verzending van bijgevoegde brief aan de 
commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. 

Kern 

Bij het Kadaster heeft zich van 18 september tot en met 11 oktober 2022 een 
incident voorgedaan, waardoor geheime woonadressen tijdelijk zichtbaar zijn 
geweest voor professionele gebruikers van Kadaster Online (KOL) en KIK-Inzage. 
Op 8 november heeft u de Kamer hierover geïnformeerd. De cie. Digitale Zaken 
van de Kamer wil geïnformeerd worden wat er na de brief van 8 november door 
het Kadaster is ondernomen.   

Het Kadaster heeft een afzonderlijk telefoonnummer ingericht bij het 
Klantcontactcenter. Een vaste groep medewerkers is in deze periode beschikbaar 
geweest om vragen van betrokkenen te kunnen beantwoorden. Hiervan is gebruik 
gemaakt door bijna 800 personen. Er is een webpagina ingericht met vragen en 
antwoorden. Professionele gebruikers die persoonsgegevens (onbewust) hebben 
verkregen via KOL en KIK inzage hebben op 25 oktober 2022 een mail ontvangen 
met een toelichting op het incident, en het verzoek deze data, indien nog 
voorhanden, te verwijderen. Betrokkenen hebben ook de mogelijkheid gekregen 
om een klacht over het incident in te dienen. Door 34 betrokkenen en 5 KOL-
gebruikers is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De al ingediende voorlopige 
melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is omgezet naar een definitieve 
melding. Ook zijn maatregelen getroffen om herhalingen te voorkomen. 

 
1 De Tweede Kamer is hierover eerder geïnformeerd bij brief van 8 november 2022 
(Kamerstuk 2022, 32 761 Nr. 247) 
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Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief aan TK, cie Digitale Zaken   

2 Brief van TK, d.d. 7/12/22, cie 
Digitale Zaken 
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