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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2958
Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en
Justitie over het bericht «Big-data experiment legt onzichtbare criminaliteit
bloot» (ingezonden 27 mei 2016).
Mededeling van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen
27 juni 2016).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de uitkomsten van het programma FinPro, dat de
afgelopen jaren op Rotterdam-Zuid is uitgevoerd door het Openbaar
Ministerie in samenwerking met financiële partijen, zorgverzekeraars en
andere private ondernemingen?1 Bent u bereid het onderzoeksrapport aan de
Kamer te sturen?
Vraag 2
Deelt u de mening dat het -blijkens de uitkomsten van dit onderzoek, een
gemiste kans is dat grootschalige data-analyse klaarblijkelijk onvoldoende
wordt benut om fraude en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan?
Vraag 3
Waarom heeft de Belastingdienst niet deelgenomen aan deze pilot? Zou dat
in de toekomst wel mogelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Indien uw antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt: hoe gaat u
(rijksbreed) verder gebruikmaken van grootschalige data-analyse verzameling
en verwerking om fraudepatronen beter te ontdekken? Worden er meer pilots
opgestart en/of wordt dit programma rijksbreed verder uitgerold, conform de
wens van de directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid meer experimenteerruimte te krijgen van het Rijk?2
Vraag 5
Is het juist dat strafrechtelijke vervolging en opsporing van zaken die zijn
aangetroffen in vernoemd programma, alsmede het opleggen van bestuurlijke boetes, niet meer mogelijk is omdat de geanonimiseerde datareeksen na
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het betreffende onderzoek direct zijn vernietigd? Kunt u nagaan op wiens
verzoek van de deelnemende partijen aan dit programma hiertoe besloten is?
Vraag 6
Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend luidt, kunt u aangeven
of deze vernietiging strikt noodzakelijk was geweest, gelet op de geldende
wet- en regelgeving? Zo ja, bent u bereid de wet en- regelgeving zo aan te
passen dat deze informatie in de toekomst wel behouden kan blijven voor
verder (strafrechtelijk) onderzoek? Zo ja, wanneer kan de Kamer voorstellen
hiertoe verwachten? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Toorenburg
(CDA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het
bericht «Big-data experiment legt onzichtbare criminaliteit bloot» (ingezonden
27 mei 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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