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Focus op eisen van vertrouwelijkheid (dus geen toets op
techniek/hardware);
Normenkader is het normenkader van de Gezamenlijke
elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS);
Onderzoek naar 7 (van in totaal 115) normen;

Organisatie
Aandachtsgebieden
1 Organisatorische aspecten
2 Architectuur / Standaarden
Ondersteunende processen
3 Dienstenniveau Beheer
4 Capaciteitsbeheer
5 Continuïteitsbeheer
Beheerprocessen
6 Configuratiebeheer
7 Incident- en probleembeheer
8 Wijzigingbeheer
9 Testen
10 Netwerkbeheer
11 Logische toegangsbeveiliging
12 Fysieke beveiliging
Functies
13 Suwinet-Inlezen
14 Electronische ketenberichten (EKB’s)
15 Suwinet-Mail (Ongestructureerde
berichten)
16 Toegangbeveiliging programmatuur
17 Suwinet-Broker
Techniek
18 Netwerk
19 Server
20 Koppelingen / koppelpunten
Totaal

Aantal
Normen

Aantal
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4
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4
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1
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1
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7
7
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17% van de gemeenten voldoet aan de 7 normen
Gemiddelde score is 3,9 op de 7 normen

Waarom:
Het management van de SUWI partij is formeel verantwoordelijk voor het
veilig gebruik van Suwinet.
Wat zou fout gaan:
Indien er geen formeel goedgekeurd informatiebeveiligingsbeleid en/of -plan
is kan deze verantwoordelijkheid niet worden vastgesteld.
Stand van zaken

Aandachtspunt:
Invulling begrip management. Toets Inspectie is niet
inhoudelijk geweest. Plan mag onderdeel uitmaken van een
algemeen informatiebeveiligingplan, mits Suwinet daarin
een eigenstandige positie krijgt.

Hoe verbeteren:
plan opstellen en door bevoegd gezag laten goedkeuren.
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Er zijn bewijsstukken overlegd waaruit blijkt dat het dagelijks bestuur van
het samenwerkingsverband het beveiligingsplan op <datum> heeft
goedgekeurd;



Verder zijn er bewijsstukken overlegd dat de colleges van de
onderliggende gemeenten het plan ook hebben goedgekeurd.

Norm 1.4: Het informatiebeveiligingsbeleid en het
beveiligingsplan van het Suwinet worden uitgedragen in de
organisatie.
Waarom:
Het veilig gebruik van Suwinet moet geen dode letter zijn, maar
worden uitgedragen in de organisatie. Gebruikers van Suwinet
moeten periodiek geattendeerd worden op hetgeen in het
informatiebeveiligingsbeleid en/of –plan over Suwinet staat.
Wat zou fout gaan:
Indien het veilig gebruik van Suwinet niet actief wordt uitgedragen
bestaat de kans dat gebruikers van Suwinet (op termijn) niet meer
voldoen aan de voorwaarden van het gebruik zoals opgesteld in het
beveiligingsbeleid en/of –plan.
Stand van zaken:

Aandachtspunt:
Vastlegging van ondernomen acties. Uitdragen moet plaatsvinden in de
gehele organisaties, niet alleen onder bij beveiliging betrokken
functionarissen.

Hoe verbeteren:
Actieve opstelling, vastlegging van ondernomen acties.

Scores gemeenten op norm 1.4
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Uit door gemeenten gestuurde notulen van het werkoverleg van de
afdeling Inkomen d.d. <datum> blijkt dat het beveiligingsplan beschikbaar
is op het intranet. Zie ook schermafdruk intranetpagina;



Er zijn bewijsstukken overlegd waaruit blijkt dat de Security Officer bij het
team Werk als bij het werkoverleg van de afdeling Inkomen de beveiliging
rondom Suwinet heeft behandeld;



Uit de notulen van deze overleggen blijkt dat de Security Officer de
medewerkers gevraagd heeft een formulier te ondertekenen waarin zij
verklaren dat informatie uit Suwinet niet wordt doorgespeeld aan derden.
Er zijn 3 kopieën hiervan overlegd.

Norm 1.5 Het informatiebeveiligingsbeleid en/of het
beveiligingsplan van het Suwinet wordt jaarlijks geëvalueerd en
indien nodig geactualiseerd.
Waarom:
Organisaties en werkwijzen veranderen continu. Ook de manier waarop
Suwinet wordt gebruikt kan geraakt worden. Daarom is het van belang om
minimaal jaarlijks het informatiebeveiligingsbeleid en/of –plan te
evalueren.
Wat zou fout gaan:
Bij het niet tijdig evalueren en zonodig actualiseren kan er verschil
optreden tussen de eigenlijke werkwijze en hetgeen waarvoor het
management van de organisatie formeel verantwoordelijk is. Zonder
evaluatie en actualisatie is er geen sprake van een gesloten PDCA cyclus.
Stand van zaken:

Aandachtspunt:
Wordt alleen geaccepteerd door inspectie indien aanpassing eveneens door
het management is goedgekeurd. Evaluatie moet een brede activiteit zijn
geweest binnen de gehele organisatie, niet alleen van
beveiligingsfunctionarissen. Beeld is wellicht wat positief omdat inspectie
nieuwe plannen heeft beschouwd als evaluatie.

Hoe verbeteren:
Actieve opstelling, termijn niet vergeten, vastlegging van ondernomen acties.

Scores gemeenten op norm 1.5
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Gemeente heeft aangetoond dat er afgelopen jaar een sessie is geweest
waarin het beveiligingsbeleid en –plan zijn geëvalueerd;
Op basis hiervan is een update van het plan gemaakt;
Via het Document managementsysteem of mail is duidelijk geworden dat
direct betrokken functionarissen (gebruikers, beheerder, controleur en
management) zijn gehoord.

II Normen met betrekking tot
inrichting en onderhoud van de
beveiligingsfunctie en -organisatie
van Suwinet

Norm 2.2 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
ten aanzien van het gebruik, de inrichting, het beheer en de
beveiliging van Suwinet gegevens, applicaties, processen en
infrastructuur moeten zijn beschreven en duidelijk en afhankelijk
van de schaalomvang van de organisatie gescheiden zijn belegd.
Waarom:
Door middel van functiescheiding worden risico’s beperkt. Zo zullen
in principe de functies gebruik van Suwinet, beheer van autorisaties
Suwinet, controle op het gebruik van Suwinet en beslissen over wie
welke functies krijgt in Suwinet gescheiden moeten zijn.
Wat zou fout gaan:
Indien functiescheiding niet of onvoldoende is geïmplementeerd
verhoogt dit de kans op oneigenlijk gebruik en/of misbruik zonder dat
dit wordt gedetecteerd.
Stand van zaken:

Aandachtspunt:
De inspectie heeft waar nodig geaccepteerd dat functiescheiding niet
volmaakt is, mits daarvoor binnen de organisatie attentie was, en er
aanvullende maatregelen zijn getroffen.
Hoe verbeteren:
Actieve opstelling, schriftelijke vastlegging van verantwoordelijkheden
waarbij expliciet duidelijk wordt gemaakt dat er oog is geweest voor
functiescheiding.

Scores gemeenten op norm 2.2
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Functiescheiding komt op een aantal plaatsen terug in het door de gemeente
overlegde beveiligingsplan: o.a. Onder de kopjes “het beleid ten aanzien van
autorisaties”, “Autorisaties Suwinet-Inkijk” en in de “Procedure autorisaties”;
Verder staat er onder de kop “Beheer van werkprocessen” dat de werkprocessen
en instructies vastliggen in GWS4all;
Onder de kop “het beleid ten aanzien van autorisaties” staat “De SO geeft aan de
applicatiebeheerder , onder verantwoordelijkheid van de teamleiders, welke
autorisaties een medewerker nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken.” en
“De SO controleert de actualiteit en de rechtmatigheid van de ingevoerde
autorisaties t.o.v. de toegekende autorisaties en stelt het “Overzicht autorisaties”
op.”;
In de door de gemeente overlegde “Procedure autorisaties” staat hoe de
uitvoering tot stand komt;
Zie ook de uitdraai van de autorisaties in Suwinet en getekende formulieren
waarmee de werking van de wijzigingen m.b.t. autorisaties wordt aangetoond;
Onder de kop “Autorisaties Suwinet-Inkijk” wordt beargumenteerd waarom welke
medewerkers welke autorisaties hebben.

Norm 2.3
-De security officer beheert en beheerst beveiligingsprocedures en -maatregelen in
het kader van Suwinet, zodanig dat de beveiliging van Suwinet in overeenstemming
met wettelijke eisen is geïmplementeerd.
- De security officer bevordert en adviseert over de beveiliging van Suwinet, verzorgt
rapportages over de status, controleert dat met betrekking tot de beveiliging van
Suwinet de maatregelen worden nageleefd, evalueert de uitkomsten en doet
voorstellen tot implementatie c.q. aanpassing van plannen op het gebied van de
beveiliging van Suwinet.
- De security officer rapporteert rechtstreeks aan het hoogste management.

Waarom:
De SO is in principe de onafhankelijke persoon binnen de gemeente die
(over) het veilig gebruik van Suwinet propageert, adviseert, controleert
en daarover rapporteert. Dit moet duidelijk zijn vastgelegd in de
functieomschrijving van de SO.
Wat zou fout gaan:
Indien de rol en functie van de SO onvoldoende duidelijk is en/of de SO
niet de mogelijkheid heeft rechtstreeks te rapporteren aan het hoogste
management, komt de functiescheiding in het geding. De rapportages
van de SO moeten onversneden het hoogste management kunnen
bereiken.
Stand van zaken:

Aandachtspunt:
De inspectie heeft waar nodig geaccepteerd dat een andere functionaris dan
de security officer de gewenste werkzaamheden uitvoert, al dan niet naast
een security officer.
Hoe verbeteren:
Actieve opstelling, concrete en vastgelegde taakopdracht voor een s.o,
schriftelijke vastlegging beoordelingen en rapportages, regelmatige
beoordeling en rapportages.
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Volgens de door de gemeente overlegde procedure roept de SO jaarlijks de
overleggroep informatiebeveiliging bijeen en rapporteert over de uitkomsten aan
het hoogste management (directeur);
In de door de gemeente overlegde procedure “controle gebruik Suwinet-Inkijk”
staat dat de applicatiebeheerder logt, vergelijkt en dat de SO dat gebruikt om te
controleren. Verder staat dat er 2x per jaar een specifieke rapportage wordt
opgevraagd (aan de hand van een steekproef);
Terugkoppeling over het veilig gebruik van Suwinet vindt plaats in het Jaarverslag
van de gemeente / het samenwerkingsverband;
Zie: “rapportage Interne Controle 2de kwartaal 2014” zoals door de gemeente is
overlegd. Deze rapportage geeft de resultaten weer van de, conform het
Controleplan 2014, uitgevoerde interne controle werkzaamheden over het 2e
kwartaal van 2014. Over SUWI staat er het volgende in: De gebruikersoverzichten
met autorisaties zijn van Applicatiebeheer ontvangen: GWS4all uitkeringen,
GWS4all WMO, StratechSHV, Suwinet-Inkijk. Er zijn geen bijzonderheden
geconstateerd, behoudens het voorkomen van een aantal gebruikers die (recent)
uit dienst zijn getreden. Deze gebruikers zijn via een opdracht (Servicedesk) van
de teamchefs beëindigd.

Norm 13.1 De Suwi-partij autoriseert en registreert de gebruikers die toegang hebben
tot de Suwinet applicaties op basis van een formele procedure waarin is opgenomen:
-het verlenen van toegang tot de benodigde gegevens op basis van de uit te voeren functies/taken.
- het uniek identificeren van elke gebruiker tot een persoon
- het goedkeuren van de aanvraag voor toegangsrechten door de manager of een gemandateerde.
- het tijdig wijzigen (dus ook intrekken) van de autorisatie bij functiewijziging of vertrek.
- het benaderen van de Suwi-databestanden door gebruikers mag alleen plaatsvinden via applicatieprogrammatuur (tenzij sprake
is van calamiteiten).

Waarom:
M.b.v. een formele procedure laat de gemeente zien dat zij hebben nagedacht
over welke functionarissen, waarom welke informatie via Suwinet mogen
raadplegen. Daarnaast is het noodzakelijk dat alle gebruikers uniek
identificeerbaar zijn en zodoende persoonlijk aangesproken kunnen worden op
hun gebruik van Suwinet.
Wat zou fout gaan:
Zonder formele procedure wordt niet geborgd dat medewerkers precies die
informatie via Suwinet raadplegen die noodzakelijk is en dat zij geen toegang
meer hebben tot Suwinet zodra dat niet meer noodzakelijk is.
Stand van zaken:

Aandachtspunt:
Er dient een relatie te kunnen worden gelegd tussen de autorisaties per
functie en de individuele medewerkers met toegang tot Suwinet.
Hoe verbeteren:
Actieve opstelling, autorisatiematrix met expliciete vermelding van
autorisaties per functie, en van individuele medewerkers naar functie.
Schriftelijke vastlegging van aanvraagprocedure en vertrekprocedure,
vastlegging waaruit blijkt dat procedure ook daadwerkelijk wordt toegepast.
Duidelijke aandacht voor de vraag of geautoriseerde medewerkers
uitvoering geven aan WWB.

Scores gemeenten op norm 13.1
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In het door de gemeente overlegde beveiligingsplan het volgende
gezien:
onder de kop “autorisaties Suwinet-Inkijk” wordt beargumenteerd
waarom welke medewerkers welke autorisaties zouden moeten hebben;
In de door de gemeente overlegde “Procedure autorisaties” staat hoe de
uitvoering van autorisaties tot stand komt:
• Autorisaties voor Suwinet-Inkijk worden per medewerker/ per rol toegekend;
• De teamleider verzoekt de SO de nieuwe medewerker toegang te verlenen tot
Suwinet-Inkijk;
• tevens kent de SO het autorisatieniveau toe;
• Bij tussentijdse wijzigingen in taak/functie verzoekt de teamleider de SO het
autorisatieniveau – voor zover van toepassing- te wijzigen of de toegekende
autorisaties in te trekken;
• Bij vertrek van een medewerker worden de hem/haar toegekende autorisaties direct
beëindigd.





Een verzoek aan de SO tot toekenning, wijziging of beëindiging gebeurt
met een standaardformulier (zie “Formulier aanvragen autorisatie” en
“Formulier intrekken of wijzigen autorisatie”);
De gebruiker krijgt van de SO een melding als de autorisaties zijn
geregeld. Ook krijgt de nieuwe gebruiker een korte instructie over de
wijze van aanmelden en het direct aanpassen van het wachtwoord;

Uit door de gemeente overlegde documenten blijkt dat:
 Suwinet-Inkijk is voor geautoriseerde gebruikers slechts
toegankelijk met gebruik van persoonlijke wachtwoorden;
 De wachtwoorden voor Suwinet-Inijk zijn maximaal 90 dagen geldig;
 Als een gebruiker gedurende 90 dagen achtereen niet heeft ingelogd
wordt het wachtwoord automatisch geblokkeerd;
 Na drie maal foutief inloggen wordt het account automatisch
geblokkeerd. Alleen de SO kan het account weer vrijgeven;
 Het originele autorisatieformulier wordt door de SO gearchiveerd;
 De SO draagt er zorg voor dat de applicatiebeheerder de wijzigingen
in de applicatie verwerkt;
 In de vragenlijst wordt aangegeven dat toegangsrechten op verzoek
van de teamleider door de SO worden verleend, waarna de
applicatiebeheerder de feitelijke handeling verricht;
 Zie verder de uitdraai van de autorisaties in Suwinet en getekende
formulieren waarmee de werking van de wijzigingen m.b.t.
autorisaties wordt aangetoond.



In de door de gemeente verstrekte procedure “Periodieke controle
autorisaties” staat dat de SO jaarlijks de actualiteit en rechtmatigheid van de
ingevoerde autorisaties controleert door:
• De SO draait een lijst van gebruikers, gebruikersgroepen en ingevoerde autorisaties
voor Suwinet-Inkijk uit;
• De SO maakt een inventarisatie van de gebruikers, gebruikersgroepen en de
toegekende autorisaties;
• De SO controleert vervolgensof het overzicht van de actieve gebruikers en de
samenstelling van de gebruikersgroepen nog actueel is en of de bij die
gebruikersgroepen behorende autorisaties nog juist zijn;
• Voor zover nodig actualiseert de SO het gebruikersoverzicht en de
gebruikersgroepen.



De gemeente geeft aan dat zij ook hebben geconstateerd dat er veel niet
gebruikte accounts zijn. Verklaring van gemeente: “De teamleiders hebben
allen ook bevoegdheid om in Suwinet te kijken. Dit is besproken met de
directeur en teamleiders, (hier is geen verslag van gemaakt). De teamleiders
wensten, ondanks dat ze nauwelijks gebruik maken van Suwinet toch de
mogelijkheid te hebben die inzage op enig moment te hebben. Dit verzoek is
gehonoreerd. Dit geldt ook voor de werkconsulenten, die hoewel ze weinig
gebruik maken, uit hoofde van hun functie, de bevoegdheid blijven
behouden. De teamleiders zijn hier wel van op de hoogte. “
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Rxxxx
Rxxxx

Bibliotheek (autom. toegekend aan alle accounts)
Gebruiksbeheerrol
Beroepen en opleidingen (zoekmachine)
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RDW peildata (historie)
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werk.nl (automatisch aan alle accounts toegekend)
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Langdurigheidstoeslag
Correctie Status
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G002
G003
G004
GBA volledig
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GBA SHV
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G031
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G040
G042
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R347
R951

Dienstencentrum

Functies en autorisatierollen tbv Suwinet-Inkijk

Teamassistent

Nr.

X

X

Norm 13.5 De controle op verleende toegangsrechten en gebruik
vindt meerdere keren per jaar plaats.
- interne controle op rechten en gebruik van Suwinet.
- analyseren van de van het BKWI verkregen informatie over het
gebruik van Suwi-gegevens.
Waarom:
Deze norm vormt de ‘proof of the pudding’ van de overige normen. Zowel
de uitgifte van accounts Suwinet (wie mag wat en waarom?) alsmede het
gebruik Suwinet (wat heeft de gebruiker geraadpleegd en was dat
noodzakelijk?) wordt hier gecontroleerd. Dit gebeurt o.a. door het
opvragen van (specifieke) rapportages gebruik Suwinet bij BKWI.
Wat zou fout gaan:
Zonder controle bestaat de kans dat de overige normen een ‘dode letter’
vormen.
Stand van zaken

Aandachtspunt:
Op de rapportages van BKWI dient een vastgelegde analyse plaats te
vinden, hierover dient een rapportage beschikbaar te zijn. Bij
opvallendheden wordt een specifieke rapportage opgevraagd bij BKWI,
ook deze wordt geanalyseerd en er wordt gerapporteerd. Er is
aandacht voor de vraag of alleen WWB-accounts ingelogd zijn
geweest, en of het accountbeheer mbt vertrek gefunctioneerd heeft.
Hoe verbeteren: actieve opstelling, vastlegging van analyses en
rapportages. Verbeterde aandacht voor opmerkingen BKWI bijv tbv
inactieve accounts.
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Zie procedure “Controle gebruik Suwinet-Inkijk” zoals
door de gemeente overlegd waaruit blijkt dat de SO:

• Elke 3 maanden de rapportages bij BKWI opvraagt;
• Vervolgens bepaalt of en van welke medewerkers specifieke
rapportages worden opgevraagd, a.d.h.v. een steekproef;
• De rapportages controleert op onregelmatigheden;
• Controleert op inactieve accounts;
• Een beoordeling doet van de generieke en specifieke
rapportages en daarover verslag uitbrengt aan de directeur;
• De controleverslagen bewaart en de resultaten hiervan
opneemt in het verslag van de jaarlijkse evaluatie van het
beveiligingsverslag.



In de rapportage van de SO, zoals deze door de
gemeente is opgestuurd, zijn de resultaten
opgenomen









We zijn er nog niet, maar uit het onderzoek van de inspectie
blijkt een duidelijke verbetering t.o.v. 2013;
Gemeenten beoordelen zichzelf in de zelftest positiever dan
de inspectie maar tonen wel de zelfde tendens;
Beste scores worden gehaald op eenmalige, met name
procedureel gerichte acties (opstellen beveiligingplan), scores
lopen af naarmate er sprake is van meer structurele
activiteiten waarbij ook externe bronnen moeten worden
aangesproken (van evaluaties beleidsplan tot analyses en
rapportages ten behoeve van de logische
toegangsbeveiliging, norm 13);
Er zijn geen verschillen gevonden tussen grote en kleine
gemeenten;
Er is geen provinciale/regionale bias gevonden.









Nog steeds komt het voor dat uitvoerders van andere wetten
dan de participatiewet binnen een gemeente, gebruik maken
van SUWI-accounts;
Bij het “achter” blijven van gemeentelijke accounts voor
bijvoorbeeld Bijzondere Bijstand (als wordt overgestapt naar
een samenwerkingsverband) dient de beveiliging van deze
accounts bij de gemeente op orde te blijven;
Beveiliging Suwinet binnen samenwerkingsverbanden blijft
een formele rol van de gemeente;
Opvallend loggedrag wordt vaak verklaard vanuit acties van
de SR e.d. Maar daarmee is nog niet duidelijk hoe oneigenlijk
gebruik door de SR voorkomen wordt;








We hebben naar 7 normen gekeken (van de 115);
De inspectie is in het rapport niet ingegaan op DKD-inlezen.
Hierover zijn in het onderzoek wel indicaties verkregen:
opvragen van logfiles van zoekgedrag via DKD-inlezen komt
niet of nauwelijks voor!
Normenkader is ook van toepassing op DKD-inlezen, hoe
wordt daar invulling aan gegeven?
Normenkader GeVS is verouderd en kan mogelijk in lijn
worden gebracht met de BIG.









Verwachtingen tav rol BKWI zijn soms te hoog. BKWI houdt
logfiles bij, maar heeft geen controlerende taak;
BKWI is van gemeenten afhankelijk als het gaat om aanpassen
rapportages aan nieuwe samenwerkingsverbanden;
Op de site van BKWI is veel informatie te vinden waaronder
hoe om te gaan met uitdelen van autorisaties, voorbeelden
van autorisatiematrices, etc.;
Logging omtrent DKD-inlezen is geen taak van BKWI. Dit
dient u bij uw eigen leverancier op te vragen.



Op verzoek van staatssecretaris:
◦ Herhalingsonderzoek (mogelijk incl. DKD-inlezen);
◦ Onderzoek naar verantwoording over
informatiebeveiliging van gemeenten;



Mogelijk verdiepend onderzoek bij
individuele gemeenten.







Ministerie SZW is bezig met escalatieprotocol;

Het CBP gaat diverse gemeenten (die
onvoldoende scoren) onderzoeken;
VNG is en blijft bezig met het onderwerp o.a.
via het opdrachtgeversberaad en het
programmaplan “Borging veilige
gegevensuitwisseling via Suwinet”.











Mentaliteit; het belang van de beveiliging van gegevens van
burgers moet breed worden gevoeld door gemeenten;
Vastlegging; procedures en ondernomen activiteiten moeten
zijn vastgelegd;
Structurele activiteiten moeten op de agenda (blijven) staan:
evaluaties beveiligingsplannen, naleven toegang- en
vertrekprocedures, regelmatige analyses en rapportages over
BKWI-rapportages enz.;
Verbreding denken over en acties m.b.t. beveiliging Suwinet
van uitsluitend beveiligingsfunctionarissen/cie’s naar de
gehele (uitvoerende) organisatie;
Verbetering moet primair vanuit gemeenten zelf komen.
Externe partijen kunnen slechts faciliteren en/of ‘kietelen’.

