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Op 8 juli jl. heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP vragen gesteld naar aanleiding van 

een artikel in Binnenlands Bestuur d.d. 5 juli 2013 over spionage 

(http:llwww.binnen/andsbestuur.nllbestuur-en-organisatiel nieuws!gemeenten-mikpunt

russische-spionage.9060191.1vnkx). In het artikel wordt beschreven dat gemeenten mikpunt 

zijn van Russische spionage. 

Hieronder beantwoorden wij de gestelde vragen: 

Vraag 1: 

Kent het college de inhoud van dit artikel? 

Antwoord : Wij hebben kennis genomen van dit artikel. 

Vraag 2: 

Zijn er maatregelen getroffen richting de bedoelde medewerkers? 

Antwoord: De AIVD heeft ons niet benaderd met aanwijzingen dat medewerkers van 

Haarlemmermeer betrokken zouden zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat hetgeen in het artikel 
wordt gesignaleerd zich voordoet bij de gemeente Haarlemmermeer. Integriteit, fraude, 

sociale engineering en dwang tot fraud1.1leuze handelingen krijgt aandacht binnen de 

gemeente Haarlemmermeer, vanuit de disciplines integriteit en informatiebeveiliging. 
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Vraag 3: 

Heeft het college al ervaren dat op deze wijze inbreuk wordt gepleegd binnen onze 
gemeente? Zo ja, wat waren de gevolgen? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4: 
Is ondersteuning aangeboden aan de gemeente, bijvoorbeeld vanuit één of meerdere 

ministeries en! of de AIVD? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag 5: 
Op welke manier worden de gemeente ambtenaren, van hoog tot laag, voorbereid (bijv. 

training I periodieke bijscholing) om alert te zijn I adequaat om te gaan met vormen "social 

engineering" zoals kennelijk ook wordt toegepast door buitenlandse inlichtingendiensten? 

Antwoord: In de afgelopen jaren hebben wij onder andere in het jaarlijks gebruikersoverleg 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), bij het introductieprogramma voor nieuwe 

medewerkers en bij themabijeenkomsten/teamoverleggen, continu aandacht besteed aan 

integriteit en aan de zorgvuldige omgang met gegevens. Ambtelijk wordt momenteel nieuw 

beleid hierover geformuleerd. Hierin zal nader worden ingegaan op bewustwording met 

betrekking tot informatieveiligheid. Zorgvuldige omgang met gegevens zal een belangrijk 

onderdeel van dit bewustwordingstraject zijn. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de bu ge 

~ 
cl s. C.H.J. Brugm . 


