
  

 
 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : VVD – Mark de Man 
  
Datum indiening                               : 15 juni 2022 
  
Aan (keuze) : ◻ Het college van burgemeester en wethouders 

  
Onderwerp :  Dataveiligheid / continuïteit van systemen 
  
Wijze van beantwoording : ◻ Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   

 

  
Datum beantwoording  : 12 juli 2022 
 
 
Toelichting:  
 
Dataveiligheid 
Gemeenten beschikken over veel datasystemen en data van inwoners en bedrijven. Hiervoor werkt de 
gemeente vaak samen met derden. Een grote speler in deze markt is Centric. De VVD stelt vast dat er 
grote mate van onrust is in en omtrent dit bedrijf. De VVD verwijst hierbij naar onder andere de volgende 
publicaties: 
 
https://tweakers.net/nieuws/197652/centric-directie-dient-ontslag-in-na-conflict-met-eigenaar-
sanderink.html 
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/centric-verliest-weer-directie-vanwege-kwestie-sanderink 
 
Daarnaast is er zorg over het gebruik van Chinese hard en software in (kritische) processen en bijvoorbeeld 
bij toezichtsinstrumenten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een Chinees bedrijf is geweerd 
kerninfrastructuur voor 5G-technologie te leveren en wil een meerderheid van de Tweede Kamer af van 
camera’s van Chinese makelaardij. Ook Onze Minister waarschuwt voor deze dreiging. De VVD heeft 
eenzelfde zorg ten aanzien van hard- en software uit Rusland. 
 
https://tweakers.net/nieuws/197812/meerderheid-nederlandse-tweede-kamer-wil-chinese-cameras-bij-
overheid-verbannen.html 

https://www.nu.nl/tech/6184588/politie-kocht-bijna-zevenhonderd-omstreden-chinese-
cameras.html?redirect=1 

Zie ook de kamerbrief van 8 juni 2022 met kenmerk 3 9 73294 (bijgevoerd) 

 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Betrekt onze gemeente direct of indirect diensten of technologie die direct of indirect afhankelijk 
zijn van Centric of aan partijen waaraan Centric verbonden is? Zo ja, welke systemen/diensten en 
waarvoor worden deze gebruikt. 
 
 

https://tweakers.net/nieuws/197652/centric-directie-dient-ontslag-in-na-conflict-met-eigenaar-sanderink.html
https://tweakers.net/nieuws/197652/centric-directie-dient-ontslag-in-na-conflict-met-eigenaar-sanderink.html
https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/centric-verliest-weer-directie-vanwege-kwestie-sanderink
https://tweakers.net/nieuws/197812/meerderheid-nederlandse-tweede-kamer-wil-chinese-cameras-bij-overheid-verbannen.html
https://tweakers.net/nieuws/197812/meerderheid-nederlandse-tweede-kamer-wil-chinese-cameras-bij-overheid-verbannen.html
https://www.nu.nl/tech/6184588/politie-kocht-bijna-zevenhonderd-omstreden-chinese-cameras.html?redirect=1
https://www.nu.nl/tech/6184588/politie-kocht-bijna-zevenhonderd-omstreden-chinese-cameras.html?redirect=1


  

 
 

 Antwoord: 
Ja, onze gemeente maakt gebruik van diensten en technologie die direct of indirect afhankelijk is van 
Centric of van partijen waaraan Centric verbonden is. 
De gemeente maakt gebruik van: 
GISVG*                                        – voor belastingen en WOZ objectenbeheer; 
Key2Parkeren*                             - voor parkeervergunningen en inningen; 
Suite voor het Sociaal Domein     - voor administratie en uitkeringen in het Sociaal Domein; 
Centric Leefomgeving                 - voor de vergunningsverlening in het kader van de omgevingswet; 
Key2Begraven                             - voor de begraafplaatsadministratie; 
Key2Datadistributie                    - voor de distributie van data; 
Key2Betalen                               - voor financiële transacties; 
Centric Burgerzaken                   - voor burgerzaken processen en de BRP; 
Key2Financiën                            - voor de financiële administratie; 
Allerlei “kleinere” applicaties     – voor de ondersteuning van bovengenoemde applicaties. 
 
*Deze systemen worden binnen afzienbare tijd vervangen omdat ze verouderd zijn. 
 

2.  Wat vindt het college van de onrust omtrent Centric en het beeld dat dit oproept. Overweegt het 
college net als andere partijen om de samenwerking met Centric te beëindigen? 
Zo ja, op welke termijn en voor welke zaken? 
Zo nee of deels nee, waarom niet?  
  

 Antwoord: 
Het college heeft kennisgenomen van de onrust in de top van het bedrijf Centric. Via de 
gebruikersvereniging Centric, waar Súdwest-Fryslân lid van is, volgen we (in afstemming met andere 
gemeenten) de ontwikkelingen. De gebruikersvereniging is een organisatie voor en door 
overheidsorganisaties die gebruikmaken van ICT prestaties (software en diensten) van Centric.  
 
De gebruikersvereniging van Centric heeft laten weten dat zij vindt dat de dienstverlening aan leden 
en andere overheidsorganisaties niet in gevaar is. Ook spreekt zij uit dat op het punt van 
datazekerheid er niets is veranderd en dat de verwachting is dat dit zo blijft. De gebruikersvereniging 
ziet op dit moment geen aanleiding om als gevolg hiervan nu aanvullende maatregelen te treffen. 
Centric PSS (= Centric Public Sector Solutions) werkt conform de bestaande contracten, de 
continuïteit van de dienstverlening en de datazekerheid zijn gewaarborgd. Daarom  overweegt het 
college momenteel niet om contracten te beëindigen of te verbreken.  
 
Indien Centric niet langer bestuurbaar zou zijn, zorgt de Escrow-regeling  
ervoor dat de dienstverlening door kan gaan doordat de Stichting Software Continuïteit Centric (SSCC) 
dit dan overneemt. 
 
Bij vervangingsinvesteringen en bij nieuwe ontwikkelingen kijken we kritisch naar de producten en 
diensten van Centric net als van elke andere leverancier. 
 

3.  Indien bij vorige vraag het antwoord nee: hoe ziet het college er op toe dat de dataveiligheid en 
continuïteit (langjarig) geborgd blijft?  
 

 Antwoord: 
Dataveiligheid en continuïteit zijn belangrijke aspecten bij de inrichting van de (digitale) 
informatievoorziening. Het college heeft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) omarmt die 
een belangrijke houvast biedt bij het risicomanagement op deze aspecten. Middels ENSIA wordt de 
gemeente jaarlijks een spiegel voorgehouden in welke mate aan de BIO voldaan wordt en welke extra 
maatregelen voor dataveiligheid en contiuniteit genomen moeten worden. De spiegel houdt niet op 
bij de gemeentelijke organisatie maar betrekt ook gekoppelde leveranciers. Ook de accountant vraagt 
bij de jaarlijkse controle elk jaar op deze onderwerpen door. 
 
Daarnaast zijn dataveiligheid en continuïteit belangrijke thema’s voor de periodieke gesprekken 
tussen de gemeente en leveranciers. Ook krijgt dit onderwerp de nodige aandacht bij het aangaan en 
bewaken van contracten. Zo worden bij veranderingen in de informatievoorziening  Data Protection 
Impact Assessments (DPIA’s) gedaan en verwerkersovereenkomsten van organisaties gevraagd die bij 
de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn. 
 
Verder is dataveiligheid en continuïteit een terugkerend agendapunt van de vakgroep CLM (Contract- 
en leveranciersmanagement) van de VNG waar onze contract- en leveranciersmanager vanuit cluster 
Inkoop & Contractmanagement (team JVZ) voorzitter van is. Daarnaast wordt in VNG-verband in de 



  

 
 

werkgroep SLM-gemeenten (= strategisch leveranciersmanagement gemeenten) hier maandelijks 
aandacht aan geschonken. Ook in dit overleg is SWF vertegenwoordigd vanuit cluster Inkoop & 
Contractmanagement.  
 
Omdat dit thema alleen maar aan belang toe neemt, worden ook plannen gemaakt om de 
maatregelen voor dataveiligheid en continuïteit verder op te schroeven en het beleid rond diensten 
en producten van leveranciers duidelijker en univormer te omschrijven. 
 
Verder houdt de gemeente regionaal en provinciaal contact met andere gemeenten op dit onderwerp 
en wil de gemeente graag met regelmaat dit onderwerp in oefeningen in het kader van de 
veiligheidsregio terug laten komen.  
  

4. Is het college het met de VVD-fractie eens dat we de Chinese / Russische technologische 
veiligheidsdreiging serieus moeten nemen? 

 Antwoord: 
Ja, het college vindt dat de gemeente Súdwest-Fryslân dreigingen door buitenlandse (en 
binnenlandse) technologieën serieus moeten nemen. De gemeente is kritisch bij de inzet van 
verschillende technologieën en heeft maatregelen genomen om veiligheid en continuïteit te 
waarborgen.  
De gemeente doet i.v.m. het beperken van veiligheidsrisico’s principieel geen mededelingen over 
concrete veiligheidstechnologie en -maatregelen. 
 

5. Maakt de gemeente gebruik van software / hardware van Chinese/Russische makelaardij dan wel 
waarvan het (moeder)bedrijf gevestigd is in China/Rusland of aan China/Rusland gelieerd kan worden?  

 Antwoord: 
De gemeente maakt gebruik van hardware die door de verschillende leveranciers (deels) direct of 
indirect uit China wordt betrokken. Het gaat dan om bijvoorbeeld mobieltjes, tablets, pc’s, servers, 
netwerkapparatuur en allerlei randapparatuur en accessoires zoals camera’s. Bij software is de 
herkomst ervan niet altijd herleidbaar. Dit heeft te maken met fabrikanten die hun producten en 
diensten gedeeltelijk naar (bedrijven van) deze landen geoutsourced kunnen hebben. Ook kan er 
sprake zijn van deeltjes van de software die mogelijk in deze landen zijn gemaakt, zonder dat dit 
zichtbaar is. 
 

6. Meer in het bijzonder: heeft de gemeente camera’s/systemen van de in de kamerbrief specifiek 
genoemde fabrikanten in gebruik dan wel had de gemeente deze in gebruik? Wat, hoeveel en 
specifiek ten aanzien van camera's (hoeveel) in welke kernen? 
 
Indien de gemeente dergelijke camera’s nog in gebruik heeft, is het college het met de VVD-fractie 
eens dat deze zo snel mogelijk verwijderd dienen te worden? 

 Antwoord: 
In de media is veel aandacht geweest over het gebruik van camera’s van Chinese makelij. Het 
betreffen camera’s van de merken Hikvision en Dahua.  Súdwest-Fryslân heeft in totaal 205 camera’s 
in gebruik, waarvan er ongeveer 170 van de betreffende bedrijven afkomstig zijn.  
 
De camera’s worden vooral in of bij gemeentelijke gebouwen gebruikt zoals: 

• Gemeentekantoar, Sneek; 

• Milieustraat, Sneek; 

• Parkeergarage Boschplein, Sneek; 

• Parkeergarage Normandiaplein, Sneek; 

• Sneker Sporthal, Sneek; 

• Theater, Sneek; 

• Gleibakkerij, Bolsward; 

• CHC de Tiid, Bolsward; 

• Buitendienst, Bolsward; 

• Sporthal De Middelzee, Bolsward; 

• Havenkantoor, Makkum; 

• Wijkpost HWH (Heeg, Woudsend, IJlst), Heeg; 

• Wijkpost KHS (Koudum, Hindelopen, Stavoren), Koudum; 

• Wijkpost Sneek CS (Sneek, Scharnegoutum), Sneek; 
 
Daarnaast beheert de gemeente camera’s van de gemeente Harlingen bij het Museum Harlingen. 

 



  

 
 

Van belang om op te merken is dat de camera’s geen connectie met het externe internet hebben. De 
beveiliging voldoet aan de normen die hiervoor worden gesteld. De VNG/IBD (= 
informatiebeveiligingsdienst Gemeenten) zegt hierover: “Bij het beantwoorden van deze vraag 
adviseert de IBD gemeenten ten aanzien van spionage het volgende: 

De IBD ziet geen bezwaren in de aanschaf ICT-apparatuur vanwege de nationaliteit van de 
fabrikant, als gemeenten de kaders van de BIO en wetgeving (AVG) handhaven. Bij de IBD zijn 
geen richtlijnen bekend met betrekking op het gebruik van technologie van genoemde 
leveranciers, noch zijn er concrete waarschuwingen van inlichtingendiensten bekend, die 
pleiten voor uitsluiting van bepaalde leveranciers.” 

 
Juist het camerabeleid, dat onlangs door het college is vastgesteld, het benoemen van 
verantwoordelijken en het vastleggen van evaluatiemomenten draagt bij aan de betrouwbaarheid en 
veiligheid. 
 

7. Is het de gemeente bekend of de politie in onze gemeente gebruik maakt van camera’s van deze 
fabrikanten en is zij bereid er bij de politie erop aan te dringen deze zo snel mogelijk te vervangen. 
Indien het college hier niet mee bekend is, gaat het college de politie hierop bevragen en er bij hen 
op aan te dringen dat deze, indien aanwezig, vervangen worden? 

 Antwoord: 
Dit is ons niet bekend. Het college is van mening dat de politie hierin haar eigen afweging moet 
maken. 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 
 

 


