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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z06059
Vragen van de leden Hijink en Van Raak (beiden SP) aan de Ministers van
Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het
bericht dat Google gebruikersgegevens in buitenlandse datacentra moet
overhandigen aan de VS (ingezonden 10 mei 2017).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Google gebruikersgegevens in
buitenlandse datacentra moet overhandigen aan de VS?1
Vraag 2
Bent u inmiddels op de hoogte van waar alle Nederlandse overheidsdata zich
bevinden? Zo nee, wat gaat u hierop ondernemen?2
Vraag 3
Kunt u garanderen dat Nederlandse overheidsdata niet op servers van
Amerikaanse bedrijven zijn opgeslagen? Zo nee, maakt het UWV (Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen) nog steeds gebruik van het IBMdatacenter in Brussel?
Vraag 4
Vindt u dat Nederlandse inwoners voldoende beschermd worden tegen het
eventueel meekijken van buitenlandse diensten en overheden op dit
moment? Zo ja, kunt u garanderen dat er geen buitenlandse mogendheden
zijn die op grote schaal data verzamelen over Nederlandse inwoners? Zo nee,
wat gaat u hierop ondernemen?
Vraag 5
Wat gaat u doen om te voorkomen dat data van de overheid en uitvoeringsinstanties op servers van Amerikaanse bedrijven worden opgeslagen?
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http://headliners.gameland.nl/link/137067_google-moet-gebruikersgegevens-in-buitenlandsdatacentrum-overhandigen-aan-vs
https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/outsourcing/5135851/1444691/rijk-ontbeertoverzicht-opslag-overheidsdata.html
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Vraag 6
Vindt u in het algemeen dat Nederlandse overheidsinformatie goed beveiligd
is, ook als u meeneemt dat het Nederlandse Fox-IT is overgenomen door een
Engels bedrijf?3
Vraag 7
Vallen Nederlandse overheidsdata, die op servers van Amerikaanse bedrijven
staan, onder de Freedom Act?
Vraag 8
Wat heeft deze Amerikaanse rechterlijke uitspraak voor gevolgen voor
Nederland en zijn inwoners? In welke gevallen kunnen gegevens van
Nederlandse burgers opgevraagd worden door de Amerikaanse overheid?
Kunnen deze burgers hiertegen beroep aantekenen?
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