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beantwoording vragen El Fassed over Yammer

Bijlagen
1

Bijgaand bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden aan op
de vragen die zijn gesteld door het Kamerlid El Fassed met kenmerk 2012Z15067.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies
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2012Z15067
Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het gebruik van Yammer door
Nederlandse overheidsinstanties en de onbeperkte toegang van Amerikaanse autoriteiten tot die
gegevens (ingezonden 14 augustus 2012)

Datum
29 augustus 2012
Kenmerk
2012-0000474315

1
Kent u het bericht dat Amerikaanse autoriteiten via het sociale medium Yammer onbeperkt en
ongecontroleerd toegang hebben tot gegevens van Nederlandse overheidsinstellingen? 1) Zo ja, klopt
dit bericht?
Antwoord
Er is geen sprake van een onbeperkte en ongecontroleerde toegang voor de Amerikaanse autoriteiten.
Ik verwijs in dit verband naar mijn antwoorden op vragen van het lid Schouw van uw Kamer over de
Patriot Act (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 2710).
2
Waarom wordt gebruik gemaakt van Yammer? Is van te voren precies onderzocht welke risico’s
verbonden zijn aan het gebruik van dit sociale medium? Zo ja, hoe is het risico dat Amerikaanse
autoriteiten onbeperkt en ongecontroleerd toegang hebben tot Nederlandse gegevens beoordeeld? Zo
nee, waarom vond een dergelijke risicoanalyse niet plaats?
3
Om welke gegevens gaat het precies? Betreft het hier ook vertrouwelijke gegevens van individuele
burgers?
Antwoord 2 en 3
Een aantal ministeries gebruikt Yammer voor interne communicatie. Voor het gebruik van sociale
netwerken zijn interdepartementaal algemene uitgangspunten vastgesteld die een verantwoord
gebruik bevorderen en de risico’s van misbruik ondervangen. 1 Deze zijn dus ook van toepassing op het
gebruik van Yammer. Een van deze uitgangspunten is dat geen vertrouwelijke informatie mag worden
gedeeld. Voort verwijs ik naar het antwoord op vraag 1.
4
Welke maatregelen neemt u zich voor om dit lek acuut te dichten? Welke lessen leert u hieruit over
informatiebeveiliging?
Antwoord
Ik ben niet van mening dat er sprake is van een lek. Ik overweeg dan ook geen aanvullende
maatregelen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten-enpublicaties/rapporten/2010/06/30/uitgangspunten-online-communicatie-rijksambtenaren.html
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