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DATUM BETREFT 

12  / 12 / 2016 Wob-verzoek Systeem Risico Indicatie (SyRI) 

AANGETEKEND 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
T.a.v. Zijne Excellentie de heer mr. dr. L.H. Asscher 
Postbus 90801   
2509 LV Den Haag 

Alsmede per email: info@szw.nl 
 
 
Uwe Excellentie, 
 
Onder uw verantwoordelijkheid wordt het Systeem Risico Indicatie (SyRI) ingezet ten behoeve van, kort 
gezegd, fraudebestrijding.1 Namens mijn cliënten, het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM), de stichting Privacy First en de stichting Platform Bescherming Burgerrechten 
verzoek ik u hierbij om aan mij de volgende informatie en/of documenten te verstrekken: 

 
1) Een lijst van alle tot op heden gevormde samenwerkingsverbanden in de zin van artikel 64 lid 1 

Wet SUWI althans artikel 64 lid 1 Wet SUWI juncto. artikel 1.1 sub bb Besluit SUWI. Dit verzoek 
omvat zowel samenwerkingsverbanden die zijn gevormd in de periode voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Wet SUWI van 9 oktober 2013, als in de 
periode daarna. 

 
2) Een lijst van alle interventieteamprojecten waarbij het instrument SyRI tot op heden is ingezet, 

waaronder alle SyRI-projecten in de zin van artikel 1.1 sub dd van het Besluit SUWI. Dit verzoek 
omvat zowel projecten die zijn gedaan in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
de wet tot wijziging van de Wet  SUWI van 9 oktober 2013, als in de periode daarna. 

 
3) Ten aanzien van alle projecten in het onder 3) genoemde overzicht afzonderlijk:   

 
a) De bestuursorganen en personen die deel uitmaakten of uitmaken van het 

samenwerkingsverband, als bedoeld in art. 64 lid 1 Wet Suwi; 
b) De verzoeken in de zin van artikel 1.1 sub ee Besluit SUWI, zoals nader omschreven in 

Hoofdstuk 5a Besluit SUWI; 
c) De vastgestelde risicomodellen in de zin van artikel 1.1 sub z. Besluit SUWI en de 

daarvoor gebruikte indicatoren; 
d) De specifieke praktijken (mogelijk onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en –

voorzieningen of niet naleven van wetten) die worden of werden onderzocht; 
e) De onderbouwing van de noodzaak om de (persoons)gegevens bij elkaar te brengen en 

de relatie van deze (persoons)gegevens met de voor het desbetreffende project 
vastgestelde onderzoeksdoelstellingen; 

f) Een overzicht van (i) de (categorieën) van gegevens, als bedoeld in art. 5a.1 lid 3 Besluit 
Suwi, die binnen het project werden of worden verwerkt, (ii) de bestuursorganen en 

                                                
1 Zie art. 64 en 65 van de Wet SUWI en het Besluit SUWI. 



 
 
 
 

 

  

  

 

2 / 3 

 

personen door wie deze (categorieën) van gegevens werden verstrekt en (iii) het aantal 
burgers van wie deze gegevens werden of worden verwerkt; 

g) Een overzicht van (i) de gemaakte kosten, (ii) het totale aantal opgespoorde gevallen 
van onrechtmatig gebruik, fraude of niet-naleving en (iii) het totale bedrag aan fraude 
dat werd voorkomen of opgespoord; 

h) Een overzicht van het aantal risicomeldingen, als bedoeld in art. 1.1 sub z Besluit Suwi, 
dat naar aanleiding van het project werd gedaan en de resultaten hiervan, als bedoeld 
in art. 65 lid 6 Wet Suwi; 

i) Het aantal gevallen waarin naar aanleiding van het project daadwerkelijk tot handhaving 
t.a.v. betrokkenen werd overgegaan; 

j) De samenwerkingsovereenkomst voor interventieteams als bedoeld in art. 1 sub bb 
Besluit Suwi; 

k) De evaluatie van het risico-model, als bedoeld in artikel 5a.6 lid 1 Besluit Suwi.  
 

4) Een opgave van het aantal natuurlijke personen en rechtspersonen dat is opgenomen in het 
Register risicomeldingen, als bedoeld in artikel 5a.5 Besluit Suwi en het aantal mensen dat 
(naar schatting) is geïnformeerd of zijn gegevens in dit register zijn opgenomen. 

 
5) De wijze waarop u de prioritering van de analysecapaciteit voor SyRI, overeenkomstig art. 5a.1 

lid 6 heeft vastgesteld en de onderbouwing hiervan. 
 
6) De door u ten aanzien van SyRI uitgevoerde Privacy Impact Assessment. 

 
7) De door u gesloten bewerkersovereenkomst (in de zin van artikel 14 Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp)) met de Stichting Inlichtingenbureau genoemd in artikel 5a.2 Besluit 
Suwi, inclusief alle daaraan gerelateerde documenten zoals een beveiligingsbeleid en een 
protocol datalekken, althans een omschrijving van en de door Stichting Inlichtingenbureau 
getroffen maatregelen in de zin van artikel 13 en 14 lid 1 Wbp, waaronder de door Stichting 
Inlichtingenbureau gehanteerde versleuteling-, anonimiserings- en/of 
pseudonimiseringstechnieken en bewaartermijnen. 

 
8) Het in opdracht van uw ministerie door onderzoeksbureau Hec-Zenc geschreven rapport 

waarnaar u verwijst in uw beantwoording van Kamervragen van de leden Gesthuizen en 
Ulenbelt uit oktober 2014.2 

 
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek 
ik u om de gevraagde informatie en documenten uiterlijk op 31 januari 2017 aan mij toe te sturen. Ik 
verzoek u de informatie en documenten zoveel mogelijk digitaal toe te sturen naar mijn bovenvermelde 
e-mailadres. 
 
De uitzonderingsgronden als genoemd in art. 10 en 11 Wob zijn naar het oordeel van cliënten in het 
onderhavige geval niet van toepassing. Voor zover de in deze bepalingen genoemde belangen aan de 
orde zouden zijn, dient het belang van Nederlandse burgers om inzicht te verkrijgen in de grootschalige 
en ingrijpende verwerking van hun persoonsgegevens, zwaarder te wegen. 
 

                                                
2 Zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2014/10/31/beantwoording-
kamervragen-over-het-bericht-dat-sociale-zaken-mogelijk-de-privacywetgeving-schond/beantwoording-kamervragen-
over-het-bericht-dat-sociale-zaken-mogelijk-de-privacywetgeving-schond.pdf, beantwoording van vraag 5.  
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Buiten klassieke gegevensdragers vallen ook documenten op beeld- en geluidsdragers en digitale 
bestanden onder dit verzoek. Daarbij denk ik aan gespreksverslagen, memo’s, nota’s, studies, 
onderzoeken, notulen, voortgangsrapportages en afsprakenlijsten, en tevens aan brieven, faxen, e-mails, 
werkopdrachten, enzovoort. Ik verzoek u mij kopieën van de daadwerkelijke documenten te verstrekken. 
 
Indien u zich genoodzaakt ziet om het verzoek van cliënten geheel of gedeeltelijk te weigeren verzoek ik 
subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair om een samenvatting. Daarbij verzoek ik u 
iedere weigering per document te motiveren.  
 
Daar waar documenten zich niet bij of onder u bevinden, vraag ik u om doorgeleiding van dit verzoek 
waar dit een bestuursorgaan betreft. Voor het geval documenten zich bevinden bij niet-bestuursorganen 
verzoek ik u de documenten bij u te laten bezorgen en hier een beslissing over te nemen.  
 
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van dit verzoek, alsmede de contactgegevens van de 
persoon tot wie ik me kan wenden in het vervolg van de procedure.  
 
Hoogachtend, 

 
A.H. Ekker 
Advocaat 
 
 
       
 
 
 
  


