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Bijlage(n) 

 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

 

Aanleiding 

Op 23 november jl. heeft het lid Beckerman (SP) Kamervragen gesteld over 

mogelijk misbruik van een datalek bij het IMG door een commercieel 

bemiddelingsbureau. In de bijlage vindt u de beantwoording van deze 

Kamervragen. De Kamervragen zijn ingestuurd op 23 november en de termijn 

voor beantwoording verloopt op 14 december.  

 

Geadviseerd besluit  

U kunt bijgevoegde beantwoording van de Kamervragen ondertekenen.  

 

Kernpunten 

Inhoud Kamervragen  

Door het lid Beckerman wordt gevraagd naar:  

• Recente berichtgeving over een commerciële bemiddelaar die gebruik heeft 

gemaakt van een datalek bij het IMG om gericht bewoners te benaderen. In 

de beantwoording wordt een toelichting op de aard en oorzaak van het 

datalek gegeven en de maatregelen die inmiddels zijn genomen om dit te 

dichten.  

o Naar aanleiding van de casus in november heeft u met dhr. Kortmann 

gesproken en gevraagd naar de acties die IMG onderneemt om dit in de 

toekomst te voorkomen. De externe validatie waar u naar heeft gevraagd 

en de uitkomst daarvan is ook opgenomen in de beantwoording van de 

Kamervragen.  

• Hoe deze casus zich verhoudt tot berichtgeving over een ander datalek bij het 

IMG uit medio oktober: hierbij wordt tevens gevraagd hoe u de kans op 

toekomstige datalekken bij het IMG gaat minimaliseren. In uw antwoord 

erkent u dat in korte tijd sprake is geweest van twee datalekken bij het IMG. 

Ook geeft u aan het IMG aan te spreken op de veiligheid van diens systemen. 

• Uw mening over het bestaan van commerciële bemiddelingsbureaus die geld 

verdienen aan de schadeafhandeling in Groningen. Hierbij wordt tevens 
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gevraagd of u bereid bent maatregelen tegen dergelijke bedrijven te nemen. 

In uw antwoord geeft u aan deze bedrijven overbodig te vinden en bewoners 

hiervan te willen overtuigen door in te blijven zetten op een zo laagdrempelig 

mogelijke schadeafhandeling.  

• Uw reactie op het feit dat een bedrijf voor commerciële doeleinden misbruik 

heeft gemaakt van een datalek bij het IMG. Hierbij wordt tevens vermeld dat 

dit bedrijf in haar brieven aan bewoners onvermeld laat welke financiële 

verplichtingen bewoners aangaan wanneer zij met deze partij in zee gaan. In 

uw antwoord geeft u aan dat u dergelijke signalen van dubieuze praktijken 

van commerciële partijen rondom de schadeafhandeling ernstig vindt. U geeft 

hierbij aan de komende tijd in te willen zetten op het verkrijgen van meer 

informatie over in hoeverre dergelijke praktijken zich voordoen.  

 




