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Betreft: Definitief verslag van bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Inleiding 
De gemeente Den Helder heeft op 15 juli 2015 een brief van de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) ontvangen met de mededeling dat bij alle gemeenten een onderzoek 
wordt ingesteld naar het veilig gebruik van Suwinet door gemeentelijke sociale diensten. 
 
Wat is Suwinet? 
Suwi staat voor Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties 
gegevens van burgers en bedrijven digitaal opvragen. Suwinet bevat gegevens van onder andere het 
Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, 
Dienst Uitvoering Onderwijs, RDW, het Kadaster en gemeentelijke sociale diensten. Suwinet bevat  
privacygevoelige informatie van alle Nederlanders. Dit stelt vanzelfsprekend hoge eisen aan de 
toegangsbeveiliging en vereist een zorgvuldig gebruik conform bepaalde eisen, die zijn vastgelegd in 
de Regeling SUWI. Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) heeft de eisen in de 
vorm van zeven normen benoemd uit het Suwi-normenkader.  
 
Om te kunnen voldoen aan de gestelde normen voor Suwinet zijn in 2015 de benodigde acties en 
controles uitgevoerd, onder andere het opstellen en vaststellen van een specifiek 
informatiebeveiligingsplan Suwinet als uitbreiding van het algemeen informatiebeveiligingsbeleid. 
Hierdoor is het veilig gebruik van Suwinet via een continu proces gewaarborgd. 
 
Resultaten onderzoek 2014 en nieuw onderzoek 2015 
Privacy en met name het gebruik van Suwinet is een belangrijk onderwerp in de landelijke politiek. Uit 
onderzoek van de Inspectie SZW in 2014 bij 78 gemeenten bleek dat slechts 17% van de gemeenten 
volledig voldeden aan de zeven gestelde veiligheidsnormen. De gemeente Den Helder was niet 
betrokken in dit onderzoek. Naar aanleiding van dit rapport en vragen uit de Tweede Kamer heeft de 
staatssecretaris een aantal maatregelen aangekondigd. Vanaf september 2015 is de Inspectie SZW 
alle gemeenten gaan controleren op de zeven veiligheidsnormen. De resultaten van alle gemeenten 
worden in het voorjaar van 2016 openbaar gemaakt.  
 
Indien een gemeente niet voldoet aan de zeven veiligheidsnormen, dan kan er een melding worden 
gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het Cbp). De Autoriteit Persoonsgegevens kan 
vervolgens zelfstandig onderzoek doen naar een gemeente en eventueel een boete opleggen. Als 
uiterste consequentie kan Suwinet worden afgesloten via een escalatieprotocol. Dit heeft gevolgen 
voor de dienstverlening. 
 
Definitief verslag van bevindingen 
Op 12 januari 2016 heeft de Inspectie SZW haar definitief verslag van bevindingen onderzoek veilig 
gebruik Suwinet 2015 verstuurd. Conclusie van de Inspectie is dat de gemeente Den Helder voldoet 
aan 7 van de 7 geselecteerde normen. Een afschrift van deze brief treft u hierbij aan. 
 
Den Helder, 26 januari 2016. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


