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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO aan het college betreffende de inzet van SyRi.

Geachte mevrouw Cimen,

Op 29 oktober 2019 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de inzet van SyRi.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

1. Is het college bekend met het NOS- bericht 'Rechtszaak over fraudebestrijding overheid: 
'Burgers bij voorbaat verdacht" van 29 oktober 2019? (link: https://nos.nI/l/2308110) 
Antwoord: Ja, het college heeft hiervan kennisgenomen.

2. Hoelang heeft de gemeente Haarlem SyRi (Systeem Risico-lndicatie) ingezet 
Antwoord: De gemeente heeft het instrument SyRi niet ingezet. Er heeft alleen een 
verkenning plaatsgevonden om het instrument in te zetten. Door o.a. discussie over privacy, 
proportionaliteit van de gevraagde data en de nog resterende korte wettelijke termijn om 
SyRi als pilot te gebruiken, is besloten om de verkenning vroegtijdig te beëindigen.

3. Is het college bekend met de precieze werking van SyRi? Zo ja, kan het college dit dan 
toelichten?
Antwoord: Nee, de precieze werking van SyRi is niet bekend, omdat het ministerie van SZW 
het algoritme niet openbaar wil maken, ook niet aan overheden die ervan gebruik maken.

4. Waarom is de gemeente Haarlem uiteindelijk gestopt met het gebruiken van SyRi? 
Antwoord: zie antwoord 2.

5. Heeft het college de intentie om de inzet van SyRi op termijn weer op te starten 
Antwoord: Nee
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6. Kan het college daarbij aangeven welke typen fraude zij poogde op te sporen met SyRi 
Antwoord: Met SyRi kan misbruik van overheidsgelden binnen de sociale zekerheid 
gesignaleerd worden. Dus fraude met belastingen, premies, uitkeringen en toeslagen die 
door overheidspartners worden opgelegd of verstrekt. Daarnaast biedt SyRi de mogelijkheid 
om personen op te sporen die onbekend zijn met sociale voorzieningen of die zorgmijdend 
gedrag vertonen. Hierbij kan gedacht worden aan armoedebestrijding, schuldhulpverlening 
of gezinszorg.

7. In welke Haarlemse wijken is SyRi ingezet om fraude te bestrijden?
Antwoord: Het instrument SyRi is niet ingezet.

8. Kan het college aangeven wat de resultaten van de inzet van SyRi zijn geweest 
Antwoord: Niet van toepassing

9. Zijn er Haarlemmers door SyRi aangemerkt die een 'verhoogd risico' hebben tot het 
overtreden van de wet? Zo ja, hoeveel?
Antwoord: Niet van toepassing

10. Welke acties heeft de gemeente ondernomen ten aanzien van deze Haarlemmers die zijn 
aangemerkt als 'verhoogd risico'?
Antwoord: Niet van toepassing

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester.
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