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Inleiding

Deze publicatie is tot stand gebracht naar aanleiding van het SZW-inspectierapport ‘De Burger Bediend 2013’.
Het rapport betreft een onderzoek onder 80 gemeenten naar de wijze waarop ze omgaan met gegevens van
burgers die opgevraagd kunnen worden via SUWI-net. SUWI-net is het systeem van gegevensuitwisseling op
het terrein van werk en inkomen. De gemeenten zijn bevraagd op 7 normen waaraan zij al langere tijd moeten
voldoen. Het betreft onder meer het hebben van een actueel, formeel goedgekeurd en uitgedragen veiligheidsplan, het aanstellen van een security-officer, het werken met autorisatiematrixen (die bepalen wie mag welke
gegevens inzien) en controle op het opvraaggedrag. Meer dan de helft - 76% - van de ondervraagde 80 gemeenten voldoen slechts aan minder dan 3 van de 7 normen. 3 van de 80 gemeenten voldoen aan alle normen.
Bij 13 van de 80 gemeenten bleken daarnaast ten onrechte gegevens te zijn opgevraagd van een verzameling
van 100 bekende Nederlanders.

“De gegevens zijn toch van de overheid,
natuurlijk mag ik daar van alles mee doen”
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Jantine Kriens, Voorzitter directieraad Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toon verantwoordelijkheid en neem actie
De VNG vindt de uitkomsten van het onderzoek schokkend. Gemeenten gaan onzorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers. Gemeenten gebruiken gegevens bijvoorbeeld voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt, er is geen toezicht op autorisaties en er worden gegevens van burgers
opgevraagd die geen uitkeringsrelatie met de gemeente hebben. Het is de derde keer dat de Inspectie onzorgvuldigheid constateert. Dat moet echt veranderen, en daar gaan we alles aan doen.
Gegevensuitwisseling neemt een steeds grotere vlucht. Uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van
jeugd, zorg en participatie is ondenkbaar zonder gegevensuitwisseling met ketenpartners. Bovendien is het de
meest efficiënte methode om cliënten integraal te helpen. Zo’n uitwisselingssysteem gaat uit van vertrouwen;
vertrouwen van ketenpartners, vertrouwen van burgers en vertrouwen van het rijk. Dat vertrouwen staat door
de uitkomsten van dit onderzoek onder druk en dat is zeer ongewenst. Burgers moeten er van uit kunnen gaan
dat hun gegevens niet zomaar en ongelimiteerd worden opgevraagd. Zo ver zou het niet moeten en hoeven
komen. De staatssecretaris heeft daarom aan de Tweede Kamer diverse maatregelen aangekondigd in het geval
dat gemeenten geen verbeteringen laten zien. Denk hierbij bijvoorbeeld de ontwikkeling van een afsluitprotocol voor gemeenten die niet snel genoeg verbeteren.
Mijn oproep aan alle gemeentebestuurders is om actief in te zetten op verbetering. De VNG heeft daarvoor een
verbetertraject opgestart. We informeren alle leden eerst met een ledenbrief en deze publicatie. Daarin roepen
we alle gemeenten op om een zelfanalyse te doen. Daar ontwikkelen we samen met best practice-gemeenten
een checklist voor. Met de uitkomst van de zelfanalyse of de score in het inspectieonderzoek kunnen gemeenten aan de slag. Per verbeterpunt stellen we een tool beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2014 organiseren
we daar ook voorlichtingssessies voor. Eind 2014 maken we opnieuw de balans op. Neem snel actie. Zorg dat u
weet wat de sterke en zwakke punten in uw gemeente zijn op dit terrein. Bedenk hoe u de zwakke punten gaat
verbeteren met behulp van de tools die daarvoor ter beschikking staan. Ga na of er een gemeente in uw regio
is die het goed doet. Laat u door die gemeente inspireren. En houdt de VNG op de hoogte van de stand van zaken. Wij willen geboekte vooruitgang graag terugkoppelen aan ketenpartners, rijk en cliëntenorganisaties. Wij
houden u via vng.nl en het weekbericht op de hoogte van de ontwikkeling van al deze zaken.
Wat ik aan lokale bestuurders en hun adviseurs wil meegeven is dat dit geen uitvoeringskwestie is. Zo is het
door velen lange tijd afgedaan. Dit issue gaat in feite om vertrouwen van burgers, ketenpartners en het rijk
in de uitvoeringsexpertise en integriteit van gemeenten. Bij uitstek een bestuurlijk vraagstuk. Dat vertrouwen
moeten we waarmaken door verantwoordelijkheid te tonen en te nemen. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te
gaan met medewerkers en de koppeling te maken naar HRM-beleid. Zet daarop in.
In deze publicatie laten wij zien hoe er vanuit verschillende gezichtspunten tegen het gebruik van persoonsgegevens wordt aangekeken. Verschillende functionarissen die een rol spelen in de sociale zekerheid en informatieveiligheid geven wat het belang is van zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van burgers. Ook geven zij
aan wie zich dit onderwerp moet aantrekken en hoe je het lokaal goed kan inrichten. Met deze publicatie kunt
u het onderwerp informatieveiligheid en suwinet op de bestuurlijke agenda van de gemeente zetten. Tegelijkertijd starten wij een verbetertraject om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van burgers bij gemeenten
gegarandeerd in veilige handen zijn. In het laatste hoofdstuk leest u daarover meer.
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Jetta Klijnsma, staatssecretaris Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Neem persoonsgegevens bloedserieus!
“Natuurlijk moet je met persoonsgegevens van burgers prudent omgaan. Ik ben dan ook
verbijsterd over de resultaten van het onderzoek van de Inspectie. Dit kan echt niet.” De staatssecretaris is ‘not
amused’ en ze wijst erop dat het niet de eerste keer is dat de inspectie concludeert dat gemeenten de informatieveiligheid van suwinet niet op orde hebben. “Daarom kan dit niet langer op deze manier. Ik laat gemeenten
dan ook per brief weten dat ze dit onderwerp bloedserieus moeten nemen. Suwinet bestaat al jaren, dus gemeenten hadden zich al jaren aan de afspraken moeten houden. De spelregels zijn immers duidelijk.”
Op het moment van het interview brengt het College Bescherming Persoonsgegevens een bericht naar buiten
waarin zorgen worden geuit over de privacy-gevolgen van de decentralisaties. “Ik neem dit signaal van het CBP
dan ook zeer serieus. Gegevens van burgers mogen niet op straat komen te liggen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan
gegevens van Wajongers die op termijn overgedragen moeten worden aan gemeenten. Het gaat om kwetsbare
mensen en om gegevens die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Medische gegevens en inkomensgegevens. Daar komen door koppelingen zoals met suwinet nog veel meer gegevens bij. Samen met collega’s
Van Rijn (VWS) en Plasterk (BZK) en samen met VNG, Divosa en UWV moeten we er echt werk van maken dat
gemeenten gegarandeerd netjes met gegevens omgegaan.”
Klijnsma doet dan ook de volgende oproep: ”Colleges van B&W: zet dit onderwerp met stip op één op de
agenda. Juist ook met het oog op de decentralisaties. En Gemeenteraad: let op uw zaak. Zet het op de agenda
van de Raad en vraag hoe uw gemeente de veiligheid van persoonsgegevens heeft geregeld. Maak het helder
en inzichtelijk.” Ter plekke bedenkt zij dat het handig zou zijn als er een model-motie komt die alle gemeenteraden daarvoor kunnen gebruiken. “Vraag hoe de veiligheid is geborgd, wie bij welke gegevens kan en met
welk doel. Vraag ook hoe burgers geïnformeerd worden, het is hun recht dit te weten.”
B&W hebben de eindverantwoordelijkheid. Klijnsma ziet hier dan ook een taak van de VNG. “Ga niet 408 wielen
uitvinden. Gemeenten moeten hierin gezamenlijk willen optrekken, onder leiding van de VNG. En ga niet dingen zitten uitdenken, dat is voor suwinet al gebeurd. Implementeer wat er is, sla de hand aan de ploeg, spreek
de gemeentelijke directeuren hierop aan.” Het ligt voor haar voor de hand dat gemeenten ook kijken naar
ketenpartners en hoe die de informatieveiligheid hebben geregeld. Mogelijk zijn er bij de grote uitvoeringsorganisaties goede voorbeelden te vinden.
Overigens wil Jetta Klijnsma benadrukken dat zij begrijpt dat deze praktijk is ontstaan uit de beste bedoelingen.
“In de uitvoeringspraktijk willen ambtenaren het beste voor mensen met problemen. Zij denken vanuit probleemoplossingen. Met de beste bedoelingen zoeken ze gegevens bij elkaar. Wat duidelijk moet worden gemaakt is
dat dit ook averechts kan uitwerken. Je duikt wel in een andermans leven en daarbij moet je je afvragen: zijn al
die gegevens nou echt wel nodig, hoe interpreteer ik ze eigenlijk? Je kunt een gezin gemakkelijk van de regen
in de drup helpen als je onzorgvuldig handelt. Het is zoeken naar een balans en het moet glashelder geregeld
zijn: wat kan je wel doen en wat kan je niet doen. En daar moeten alle uitvoerders zich aan houden. Dat hoort
bij een integere overheid.”
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Achtergrondinformatie suwinet

Suwinet: de sleutel tot persoonsgegevens van burgers
Suwinet is de voorziening waarmee Suwipartijen UWV, de SVB en gemeentelijke sociale diensten gegevens
met elkaar uitwisselen.1 Uitvoerend medewerkers kunnen via suwinet binnen enkele seconden beschikken
over de relevante gegevens van hun cliënt. Dit draagt bij aan het doel van de wet Suwi: klantgerichte dienstverlening en een doelmatige en kostenbesparende uitvoering van de sociale zekerheid. De instandhouding
van suwinet is bij wet opgedragen aan de Suwipartijen. Het beheer van suwinet en de ontwikkeling daarvan
wordt uitgevoerd door het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI).
1

Toepassing suwinet-Inkijk in werkprocessen
Met suwinet-Inkijk kunnen medewerkers de persoonsgegevens van burgers inzien die zij bij een bepaalde
processtap nodig hebben. Burgers hoeven dus niet opnieuw gegevens te verstrekken die al door een overheidsorganisatie zijn vastgelegd. De sleutel tot die gegevens is het burgerservicenummer van de burger. In
zeer bijzondere gevallen, zoals voor bijzonder onderzoek, kunnen persoonsgegevens ook via een andere
zoeksleutel worden opgezocht, zoals adres of kenteken. Welke gegevens medewerkers kunnen zien is afhankelijk van hun rol in het proces. De verantwoordelijke beheerder binnen de organisatie kent deze autorisatierollen toe aan medewerkers.

Gegevens van burgers
Via suwinet zijn zeer veel persoonlijke gegevens van burgers te raadplegen die direct uit de aangesloten
bronnen worden gehaald (zie de plaat Bronnen en gebruikers na dit tekstblok). Enkele voorbeelden:
• GBA: de huishoudenssamenstelling en personen die op hetzelfde adres wonen.
• UWV: de actuele en historische dienstverbanden, hoogte van het loon, de werkgever, omvang dienstverband
ed. De actuele en historie van sociale zekerheidsuitkeringen: de duur, de hoogte, fraude en andere gegevens.
• Gemeentelijke sociale dienst: uitkeringsgegevens, de norm en de hoogte, de duur, fraude, debiteuren ed.
• UWV WERKbedrijf: gegevens gerelateerd aan arbeid, opleiding en werk-zoeken.
• DUO: studiefinanciering, inschrijvingen en afgesloten erkende opleidingen.
• RDW: gegevens over de auto die op naam staat, motor, scooter en andere door de RDW vastgelegde voertuigen.
• Belastingdienst: heffingskortingen, toeslagen en bankrekeningnummers.
• Kadaster: alle daar geregistreerde onroerende goederen en de kenmerken daarvan.

Ontwikkeling suwinet
• Suwinet is primair bedoeld voor de Suwipartijen (UWV, SVB, gemeenten). Tegenwoordig maken ook niet
Suwipartijen zoals CAK, Gemeentelijke belastingdeurwaarders, dienst Justis gebruik van suwinet om Suwigegevens te raadplegen (zie plaat Bronnen en gebruikers).
• Suwinet-Inkijk is met bijna 25.000 gebruikers (waarvan meer dan 11.000 gemeentelijke gebruikers) de
meest gebruikte suwinet Services dienst. In de maand september 2013 bedroeg het aantal opvragingen
bijna 10 miljoen. Deze betroffen 685.000 burgers.
• Suwinet-Inlezen biedt de mogelijkheid om gegevens van andere overheidsorganisaties via suwinet rechtstreeks op te vragen in eigen bedrijfsapplicaties en online toepassingen. 26% van het gegevensverkeer
gaat nu via suwinet Inlezen. Vooral gemeenten gebruiken deze functie.
Het suwinet wordt dus steeds groter: meer bronnen, meer organisaties en gebruikers, en meer gekoppelde
applicaties. Verwacht wordt dat Suwi-partijen in de toekomst meer niet-Suwipartijen voordragen voor aansluiting om zo aan hun leverplicht te voldoen.

1

Deze voorziening wordt bij de laatste wijziging van de Wet Suwi de Gemeenschappelijke elektronische voorziening Suwi (GeVS) genoemd.
Wij hanteren de naam die in het veld wordt gehanteerd: suwinet.
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Verantwoordelijkheden informatieveiligheid
Door de groei van suwinet in aantal gebruikers en bronnen wordt de informatieveiligheid steeds belangrijker. De verantwoordelijkheden hiervoor zijn bij wet geregeld. Daarnaast hebben ketenpartijen daarover
werkafspraken gemaakt in onder andere een Normenkader en Verantwoordingsrichtlijn. De bronhouders
zijn verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van hun data en dat hun gegevens goed bereikbaar zijn.
De bronhouders maken afspraken met de afnemers welke gegevens zij mogen gebruiken. De afnemers zijn
verantwoordelijk voor het correct en veilig gebruik van de data, waarbij privacy van burgers voorop staat. Zij
verantwoorden zich daarover aan de bronhouder. BKWI is er verantwoordelijk voor dat suwinet functioneert
en veilig en betrouwbaar is en blijft. BKWI draagt zorg voor loggings: iedere muisklik wordt gelogd en de
rapportages worden aan de afnemers ter beschikking gesteld.

Belang van veilig gebruik
In suwinet-Inkijk en suwinet-Inlezen staat wat burgers verdienen, waar zij wonen en met wie, welke auto ze
hebben, de schulden, of men fraude heeft gepleegd enzovoort. Burgers en overheid rekenen er op dat hun
gegevens veilig zijn. BKWI biedt suwinet-Inkijk en -Inlezen aan, maar gemeenten zijn zelf verantwoordelijk
voor een zorgvuldig gebruik en een goede beveiliging. Dit vereist dat gemeenten:
• Een actueel informatiebeveiligingsplan hebben. Onderdeel daarvan zijn de spelregels rondom autorisatie
van suwinet-Inkijk en –Inlezen, de betrokken functies en de wijze van controle.
• Dat B&W of management / directie als verantwoordelijke dat plan formeel vaststellen.
• Dat het plan in de organisatie is uitgedragen en periodiek wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
• Een Security Officer aanstellen en die laten sturen, toezien op en waarborgen van veilig gebruik van
suwinet-Inkijk en -Inlezen. BKWI biedt handvatten die gemeenten helpen met het ontwikkelen van documenten en plannen.
• De functies rond suwinet-Inkijk en -Inlezen, zoals de gebruikersbeheerder, controlemedewerker en Security
Officer, onderscheiden en gescheiden beleggen. BKWI biedt referentiemodellen voor de functies rondom
suwinet-Inkijk en functiebeschrijvingen.
• Suwinet-Inkijk en -Inlezen alleen inzetten voor hun wettelijke taken en binnen die taken medewerkers ‘op
maat autoriseren’ op basis van de rollen die BKWI aanbiedt, en deze vastleggen in een autorisatiematrix.
BKWI biedt hiervoor standaard autorisatierollen aan.
• De Security Officer goed laten controleren op het verlenen van deze autorisaties en het gebruik van
suwinet-Inkijk en -Inlezen. BKWI biedt hiervoor algemene en specifieke rapportages aan, want iedere
muisklik wordt gelogd. Met de rapportages kunnen gemeenten analyses maken van risico’s in het gebruik
en optreden bij misbruik en oneigenlijk gebruik.
Op www.bkwi.nl/veiligsuwinet zijn diverse handvatten voor gemeenten te downloaden. Via webberichten,
ledenbrieven en voorlichtingsbijeenkomsten zal VNG daar in de nabije toekomst regelmatig de aandacht
voor vragen.
Voorbeelden van oneigenlijk gebruik en misbruik suwinet Inkijk
• Een te zware autorisatie geven aan een medewerker die dat niet nodig heeft voor zijn werk.
• Medewerkers autoriseren die geen WWB-taak hebben en ook niet behoren tot de gemeentelijke belastingdeurwaarders, RMC-functionarissen en medewerkers Burgerzaken waarvoor een specifieke aansluitprocedure is gevolgd. Het autoriseren van medewerkers Wmo of Parkeerbeheer bijvoorbeeld is niet
toegestaan.
• Gegevens bekijken van een persoon die geen cliënt van jou is. Bijvoorbeeld je manager, buurman of een
bekende Nederlander.
• Gegevens doorverkopen.
• Gebruik maken van de gegevens ten bate van iemand anders of zichzelf.
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Legenda:

Schade voor de burger

Welke schade kan een burger ondervinden?
• Een beschadiging van de goede naam.
• Voorbeeld: geconfronteerd worden met het feit dat ambtenaren van jou als wethouder jouw doopceel
hebben gelicht.
• Chantage of onder druk gezet worden.
• Voorbeeld 1: medewerker zet ex-vrouw onder druk om van alimentatie af te zien, gezien het vermogen
en inkomen van de nieuwe partner.
• Voorbeeld 2: gegevens over mensen met een uitkering worden doorgespeeld aan henneptelers. Zij
dwingen/overreden cliënten met een financiële beloning om voor hun een paar planten op zolder te
zetten. Vervolgens worden ze daarmee gechanteerd, zodat ze er moeilijk mee kunnen stoppen.
• Een aanbod (opgedrongen) krijgen van ‘dienstverleners’:
• Voorbeeld: medewerkers verkopen gegevens door van mensen met schulden aan malafide schuldhulpverleners.
• Publiekelijk te kijk worden gezet.
• Voorbeeld: medewerkers lekken persoonlijke gegevens naar bijvoorbeeld de krant. Bijvoorbeeld van
bekende Nederlanders of van politieke ambtsdragers van de gemeente.
• Geconfronteerd worden met gegevens die er niet toe doen en niet bij de hulpvraag hoeven worden betrokken.
• Voorbeeld: voorkennis kan het beoordelingsvermogen van de medewerker in de weg zitten.
• Voorbeeld: gegevens die onterecht met elkaar in verband worden gebracht of verkeerd worden geïnterpreteerd omdat ze destijds in een andere context zijn vastgelegd.
• De administratieve werkelijkheid wordt leidend boven het inhoudelijke gesprek over de hulpvraag.

“Ach, die gegevens zijn toch wel bekend…”
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Perspectief van de burger

“Facebook, Twitter, suwinet…”
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De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer

Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, maakt zich om een aantal zaken druk als
we spreken over het gebruik van persoonsgegevens door de overheid. Allereerst moet men zich realiseren dat
die gegevens behoren tot de persoonlijke levenssfeer van de burger. Het zou volgens hem helpen als ambtenaren en bestuurders in de schoenen zouden gaan staan van de doorsnee burger van wie de gegevens via suwinet
raadpleegbaar zijn. “Hoe betrouwbaar zijn die gegevens? Waar worden ze gebruikt en welke conclusies worden
er aan verbonden? Hoe zorgt de overheid ervoor dat mijn gegevens niet op straat komen te liggen of door
medewerkers worden gebruikt die dat eigenlijk niet zouden mogen? Dat zijn vragen die men zich zou moeten
stellen.” En op de vraag wie dan deze vragen zou moeten stellen zegt Brenninkmeijer: “De hele organisatie
moet zich er van bewust zijn. Het college van B&W, het management en de medewerkers. Bestuurders moeten
zorgen dat het leeft binnen hun organisaties.”
Brenninkmeijer is verbaasd dat er bestuurders zijn die redeneren dat de gegevens van die burgers tot het eigendom van de gemeente behoren. “Hoe komen ze daarbij? De relatie is juist wederkerig. De gemeente moet
transparant zijn over wat hij doet en wat de burger kan verwachten.” Het ingewikkelde is echter dat de burger
vaak niet beseft wat de gemeente weet en desondanks de neiging heeft om de overheid wel te vertrouwen.
Waarbij dan vaak het risico, de bewijslast en de schade weer bij de burger ligt. Brenninkmeijer vindt het daarom
van belang dat de overheid transparant is over de gegevens die zij gebruikt. Dat wil zeggen: burgers informeren en het voor hun makkelijker maken om foute gegevens te herstellen. Meldingen over het gebruik van
gegevens die volgens burgers fout in administraties staan bereiken de Nationale Ombudsman geregeld. Burgers
weten niet wat ze moeten doen om die fouten te herstellen. Die gegevens zijn dan wel de basis voor besluiten
van de overheid. Brenninkmeijer hamert er op dat de overheid in zo’n geval de klachten niet alleen serieus
moet nemen, maar ook moet zorgen dat de problemen worden opgelost: “Vertrouwen komt te voet en gaat te
paard, het is de sleutel tot een goede relatie tussen overheid en burger.” Als suggestie geeft hij dat bijvoorbeeld
gemeentelijke sociale diensten voor klachten van de burgers probleemoplossingsteams formeren. Deze lossen
problemen met gegevens en gegevensgebruik op en zorgen dat de organisatie er ook van leert. De Belastingdienst heeft daar al goede ervaring mee. “Laten we de oplossing niet in nieuwe wet- of regelgeving zoeken. Het
draait om de vraag wat burgers en gemeenten in redelijkheid van elkaar kunnen verwachten.”
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fotograaf: Carel Huygelen

Verplaats je in die burger!

LCR: Janny Hoeflak, lid; Else Roetering, beleidsmedewerker;
Gerrit van der Meer, voorzitter (foto).

Geef burgers inzicht
De Landelijke Cliëntenraad Suwi (LCR) is een overlegorgaan voor cliëntenorganisaties en
cliëntenraden namens werkzoekenden, uitkerings- en pensioengerechtigden. De LCR heeft als doel het versterken van de positie van cliënten in de sociale zekerheid. Zij overlegt daartoe met het ministerie van SZW, de
uitvoeringsorganisaties en gemeenten. Het onderwerp ‘zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ is voor de
LCR van het grootste belang. “Het gaat immers om de gegevens van de mensen die wij vertegenwoordigen. En
het is niet de bedoeling dat die op straat komen te liggen.”
Voor de LCR draait het om het vertrouwen tussen burger en overheid. “Het gaat om heel privacygevoelige
gegevens, en dan moet het duidelijk zijn wat ermee gebeurt. In de eerste plaats is het dan een kwestie van heel
goed autoriseren. Alleen die mensen moeten bij je gegevens kunnen die ze ook echt nodig hebben om hun
werk te doen. Niet iedere ambtenaar heeft alle gegevens van een cliënt nodig. Ook cliënten moeten weten wie
er bij hun gegevens kan en waarom. Als ik tegenover een ambtenaar zit die kennelijk al heel veel van mij weet,
zonder dat ik die gegevens aan hem heb gegeven, dan bekruipt mij toch enig wantrouwen. Begin er dus mee
om bekend te maken wat je als overheid van mij weet, check met mij of die gegevens goed zijn en laat weten
wie ze gebruikt en waarvoor.” De LCR ziet een spanning tussen de beschikbaarheid van gegevens voor dienstverlening en aan de andere kant de noodzaak tot het beperken en beschermen. “Wij zijn bijvoorbeeld echte
supporters van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU), zodat je niet telkens maar weer gegevens hoeft te
overleggen die er al lang zijn. Daarvoor moet je natuurlijk wel gegevens koppelen. Maar doe dat dan zo bewust
mogelijk: alleen de gegevens die nodig zijn en laat weten wat je koppelt en waarom. Het gaat om een doelgericht gebruik van gegevens en dat je je daarvoor als overheid verantwoordt.”
De LCR wijst erop dat burgers soms in verwarring worden gebracht. “Aan de ene kant moeten we nog veel
gegevens leveren die al lang bekend zijn. Bijvoorbeeld bij de overgang van WW naar bijstand. Aan de andere
kant gaan mensen ervan uit dat de overheid al alles weet. En dat blijkt soms opeens niet zo te zijn, waardoor je
dan weer in de problemen kan komen. In het ergste geval kan je onbewust van fraude worden beticht, terwijl
je gewoon niet weet dat je iets had moeten doorgeven. Voor het vertrouwen moet je dus daarin heel duidelijk zijn.” De LCR vindt het jammer dat er aan suwinet een beeld kleeft van wantrouwen en het opsporen van
fraude. “Gebruik van suwinet kan voor cliënten ook veel positiefs opleveren door de gegevens te hergebruiken.
Sommige gemeenten hebben nog steeds Rofjes, de maandelijkse inkomstenbriefjes. De UWV weet toch ook alle
inkomsten op basis van de polisadministratie? Dat is ook het geval met koppelen: gebruik dat eens voor proactieve dienstverlening in plaats van alleen voor fraudebestrijding.”
De LCR wijst erop dat de meeste cliënten niet weten dat ze hun gegevens kunnen inzien en wijzigen. “Dat is wel
van belang, want wij krijgen vaak signalen dat burgers een fout signaleren maar niet weten hoe ze die moeten
verbeteren. En dat kan ten koste gaan van je uitkering. Maak het dan ook makkelijker om gegevens te verbeteren. Wij vinden het een taak van de uitvoeringsorganisaties om daarvoor te zorgen. Daardoor verbetert ook
de kwaliteit van de gegevens en dat hoort ook bij de zorgvuldigheid.” De verantwoordelijkheid om dat goed
binnen gemeenten te regelen ligt volgens de LCR in de eerste plaats bij de wethouder. “De gemeenteraad heeft
hierin een belangrijke controlerende taak. Vooral met de decentralisaties moet dat een belangrijk onderwerp
worden.” De LCR ziet ook een taak voor haar achterban. “Overleg met de cliëntenraad hoe de burger het beste
geïnformeerd kan worden. De burger moet weten welke gegevens bij de overheid bekend zijn en dat hij/zij
deze kan inzien en controleren.”
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

13

Wilbert Tomesen, Collegelid CBP

Noblesse oblige
“Het College bescherming persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en die wet gaat echt ergens over!” zo begint Wilbert Tomesen, collegelid.
“De bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht, een pijler onder de rechtstaat en mensen mogen
verwachten dat hun overheden, maar ook private organisaties, zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Het is
de táák van het CBP daar toezicht op te houden.” De overheid is in dit land de belangrijkste verzamelaar en gebruiker van soms heel gevoelige en intieme persoonsgegevens. Gegevens die je in veel gevallen verplicht bent af
te staan. Tomesen zegt dat er, vaak heel terecht, veel kan met die gegevens, maar dat een aantal voorwaarden
daarvoor cruciaal zijn: het moet noodzakelijk zijn om de gegevens te verstrekken en te gebruiken (je mag niet
meer verzamelen en gebruiken dan écht nodig is); de overheid moet hier transparant over zijn, en voor goede
informatiebeveiliging zorgen.
Gebruikers van gegevens uit suwinet moeten zich dan ook telkens de vraag stellen of aan die voorwaarden is
voldaan. En op de vraag wie dat dan zou moeten doen, zegt Tomesen dat het college van Burgemeester en Wethouders hierin een belangrijke rol speelt. Het gaat om hun inwoners tenslotte. Al zal in de praktijk de uitvoerende taak bij een medewerker Werk & Inkomen of een beveiligingscoördinator zijn belegd, het zijn de bestuurders die er op aangesproken behoren te worden als het misgaat. “Beleg de eindverantwoordelijkheid voor de
gegevensverwerking dus op een zo hoog mogelijk bestuurlijk niveau. Er wordt niet voor niets gesproken over
een ‘Wèt-houder’. Noblesse oblige. En binnen die wet kan er nog steeds heel veel.”
“Bij nieuwe projecten waarin persoonsgegevens worden gebruikt, zouden steeds een paar vragen gesteld
moeten worden. Waarvoor hebben we bepaalde gegevens nodig? Wat zijn de risico’s? Welke waarborgen zijn
er om inbreuk op de privacy en misbruik van gegevens te voorkomen?” Door in een vroegtijdig stadium deze
vragen te stellen en op tijd de bescherming van persoonsgegevens te betrekken in de planvorming, dus door
het toepassen van ‘privacy by design’ en een zogeheten privacy impact assessment, worden problemen achteraf
voorkomen.
Tomesen stelt dat organisaties en dus ook gemeenten veel zorgvuldiger kunnen omgaan met de bescherming
van de persoonsgegevens. “We zien dat met de naderende decentralisaties het onderwerp wel belangrijker
wordt gevonden, en terecht. Een integraal klantbeeld vraagt per definitie om het combineren van gegevens
uit meerdere bronnen. En dan gaat het ook nog eens om bijzondere en gevoelige gegevens, zoals medische en
strafrechtelijke gegevens. Tot nu toe is in de wetgeving daar echter nog onvoldoende aandacht voor.” Ook een
privacy impact assesment over de drie wetsvoorstellen rond decentralisatie samen is nog niet gemaakt. “Er is alle
reden om aan de bel te trekken. Dat hebben we dan ook gedaan in een brief aan minister Plasterk1. Het risico
bestaat op bovenmatig delen van informatie en het gebruik van gegevens dat verder gaat dan het doel waar ze
ooit voor zijn verzameld. En voor beveiliging is er nog maar weinig aandacht.”
Tomesen sluit af met een oproep aan de gemeentelijke bestuurders: “Bescherming van persoonsgegevens is
geen luxeartikel! Bezint voor u begint. Persoonsgegevens zeggen zoveel over burgers; zorg dat u en uw ambtenaren zich hiervan bewust zijn en zorg voor waarborgen die daar recht aan doen.“

1
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Het perspectief van de ketenpartner

“Eens kijken in Suwinet, ik dacht dat
mijn buurman een uitkering had, maar
nu heeft ie wel een nieuwe auto”
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Bruno Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV

Schep een cultuur waarbij zorgvuldigheid en integriteit voorop staat
UWV heeft jarenlange ervaring met gegevensverwerking. Bij de divisie ‘Gegevensdiensten’ gaat het daarbij om grote aantallen, zo vertelt UWV-voorzitter Bruno Bruins: “Per maand ontvangen wij
per inkomstenverhouding 128 gegevens van iedereen met een baan of uitkering. Inkomstenverhoudingen zijn
dienstverbanden maar bijvoorbeeld ook verstrekte uitkeringen, arbeidsgehandicaptenkorting en ingehouden
bijdragen Zorgverzekeringswet. Dat zijn ruim drie miljard gegevens per maand, ofwel 36 miljard per jaar. Het is
van groot belang dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Onze bestanden vormen de
bronbestanden voor veel toepassingen en worden weer door 1.500 afnemers gebruikt, waaronder de gemeenten. Een klein foutje in onze bestanden kan grote gevolgen hebben, met hele vervelende gevolgen voor de
burger die het betreft.”
Voor UWV is het belangrijk dat zij verantwoording afleggen aan cliënten over hoe er met hun gegevens wordt
omgegaan, vertelt Bruins. “In onze communicatie met klanten vertellen wij wat we met de informatie doen
waarover we beschikken. We leggen uit dat we deze informatie nodig hebben om ons werk goed te kunnen
doen, bijvoorbeeld om uitkeringen te betalen. UWV gaat zorgvuldig om met die gegevens en we houden ons
in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Verder is in de wet SUWI
geregeld aan wie UWV persoonsgegevens mag verstrekken.”
“Meer dan 50.000 professionals hebben ‘inkijk’ in de suwigegevens”, weet Bruins. “Bij UWV investeren we
daarom veel in trainingen en bewustwording. Zo krijgt iedere UWV medewerker die inzage heeft in de suwibestanden onze tien gouden regels ingeprent en hebben we meerdere hulpmiddelen zoals werkinstructies en
een speciale interne adviesdesk die ondersteuning levert bij gegevensleveringen.”
Natuurlijk is ook controle nodig. Alle raadplegingen binnen UWV worden gelogd en, als er aanleiding toe is,
volgen maatregelen. Bruins geeft een voorbeeld: “Kort na de aanslag op de Koninklijke familie in Apeldoorn
bleek uit onze logfiles dat tien keer de gegevens waren geraadpleegd van de dader. Slechts in één geval was dit
terecht, namelijk op verzoek van de Officier van Justitie. De andere functionarissen hadden geen aanleiding om
in de bestanden te kijken en zijn daarvoor berispt. Dit hebben we vervolgens ook gecommuniceerd binnen de
organisatie.”
“Zorg voor permanente aandacht voor gegevensdiensten” vormt volgens Bruins samengevat de aanpak bij
UWV. “Als professional met inkijk in suwinet heb je een grote verantwoordelijkheid. Daar gaan onze mensen
heel professioneel mee om. Om dat zo te houden voeren we over hierover het gesprek binnen de organisatie.
Het thema is belangrijk genoeg om dit te blijven doen.”
Bruins verwacht dat dit ook zo is bij de ketenpartijen die UWV-gegevens gebruiken. “Het gaat om de persoonlijke gegevens van onze clienten. Wij zijn aan hen verplicht er alles aan te doen dat ook ketenpartijen daar
zorgvuldig gebruik van maken. Zijn wij daar niet van overtuigd, dan kunnen we ons niet meer aan de cliënten
verantwoorden. Het is er dus alles aan gelegen dat iedere ketenpartij de afgesproken spelregels naleeft. Dat
geeft vertrouwen aan de mensen die hun meest persoonlijk gegevens aan ons toevertrouwen en het zorg ervoor dat wij als gezamenlijk suwi-partijen onze clienten het beste en snelste van dienst kunnen zijn.”
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Het perspectief van lokale bestuurders en de gemeenteraad

“Hee collega, moet je kijken. De vriendin van
onze wethouder is nog niet eens gescheiden, heeft
een BMW, wachtgeld en ook nog 2 BV’s!”
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Ewald van Vliet, Burgemeester van de gemeente Lansingerland

VNG en staatssecretaris roepen terecht op tot actie!
Ewald van Vliet realiseert zich de risico’s van het werken met suwinet terdege: “Enerzijds
is het een groot goed dat die gegevens beschikbaar zijn. Suwinet maakt het werken efficiënter, draagt bij aan
de dienstverlening en helpt ons om misbruik en fraude te voorkomen. Anderzijds is het door de rijkheid aan
persoonsgegevens uiterst belangrijk om er zeer zorgvuldig mee om te gaan”. Informatieveiligheid en suwinet in
het bijzonder is een aandachtspunt van het College van Burgemeester en Wethouders. Al in 2008 heeft Lansingerland het beveiligingsplan Suwi vastgesteld, dat onderdeel is van het brede informatiebeveiligingsbeleid van
de gemeente. Het plan is toen voor toetsing ook voorgelegd aan de Inspectie SZW. Er zijn heldere richtlijnen opgesteld met betrekking tot gegevensgebruik, logging en autorisaties, maar er is zeker ook uitgebreid aandacht
voor organisatorische en culturele aspecten. Het meest kwetsbare onderdeel is het menselijk gedrag. Zorgvuldigheid moet bij medewerkers zijn geïnternaliseerd. En onderdeel uitmaken van de cultuur. Medewerkers
worden voorgelicht en aangesproken op hun gedrag. Er is een clean desk policy en als je je werkplek verlaat,
dan neem je je toegangspas uit je computer en wordt deze automatisch ‘gelockt’.
Lansingerland groeit richting 60.000 inwoners en heeft een ambtelijk apparaat van ca. 350 medewerkers. “Net
genoeg om een aantal maatregelen te treffen op het gebied van functiescheiding. Zo hebben we heel bewust
de controle ten aanzien van informatiebeveiliging niet ondergebracht bij de afdeling ICT, wat inhoudelijk misschien wel het meest logische was. De concernstaf heeft de taak gekregen om toe te zien op het naleven van
het informatiebeveiligingsbeleid, door bijvoorbeeld interne audits uit te voeren. Door het zo te beleggen, is
ook de kans groter dat het beveiligingsbeleid geen papieren werkelijkheid blijft. Want dat is een constant punt
van zorg. Als er geen incidenten zijn, dan bestaat de kans dat het bewustzijn wegzakt. Daar moet je actief mee
bezig blijven.” Van Vliet kan zich voorstellen dat het bij kleinere gemeenten wat lastiger is om het zo te organiseren. Overigens is die functiescheiding ook toegepast binnen het College. De wethouder ICT gaat over alle
ICT-ontwikkelingen, maar de burgemeester ziet toe op de informatiebeveiliging. Die scheiding heeft men ook
hier heel bewust aangebracht.
Incidenten hebben zich in Lansingerland niet voorgedaan. Maar Van Vliet is zich ervan bewust dat als Suwi-gegevens door onzorgvuldigheid bij een gemeente op straat komen te liggen dit niet alleen voor de betreffende
gemeente vervelend is, maar ook imagoschade kan opleveren voor alle 408 gemeenten en alle ketenpartners.
En met de naderende decentralisaties moeten we het nog serieuzer nemen. “Als we straks anyplace, anytime,
anydevice moeten gaan werken, dan nemen de risico’s toe. We moeten er dus voor zorgen dat het beveiligingsbewustzijn hoog blijft. En ervoor zorgen dat maatregelen op verschillende niveaus, zowel technisch als organisatorisch, waarborgen dat er geen misbruik zal worden gemaakt. Dat zijn we aan de burgers verplicht”.
Van Vliet vindt het dan ook buitengewoon terecht dat de Staatssecretaris gemeenten weer oproept om de informatieveiligheid serieus te nemen en hij begrijpt het als zij strenge maatregelen wil treffen. “Dat moeten we ons
dus aantrekken! En ik verwacht dat de VNG de gemeenten daarbij zal helpen door het aanreiken van instrumenten om de maatregelen die volgen uit de verplichtende zelfregulering goed in te kunnen voeren. De VNG moet
ons wijzen op onze verantwoordelijkheid. Zo spreken we elkaar aan via onze koepel.”
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Korrie Louwes, portefeuillehouder
Participatie gemeente Rotterdam

De burger gaat over zijn eigen gegevens
Korrie Louwes is portefeuillehouder participatie van de gemeente Rotterdam en is lid van
de VNG-commissie Werk en Inkomen. Het omgaan met persoonsgegevens van Rotterdamse burgers is binnen de
gemeente al langer een onderwerp waar aandacht aan wordt besteed, zowel vanuit het oogpunt van efficiency
als vanuit het oogpunt van persoonsbescherming. “We bekijken het als volgt. Wij willen het beste voor de mensen van de stad. We willen het beter doen. En daar hoort zeker ook bij: maak het simpeler. Het zit allemaal zo
ingewikkeld in elkaar, mensen moeten er knettergek van worden. Met ICT moet het juist allemaal gemakkelijker
kunnen. Het gaat om slimmer omgaan met gegevens.”
Louwes staat op het standpunt dat mensen zelf de regie moeten voeren over hun dossier, het zijn per slot hun
eigen gegevens. Dat is voor haar het vertrekpunt om te denken over persoonsgegevens. “Het is vreemd dat
mensen niet weten welke gegevens we over hen hebben en wat ermee gebeurt. Ze realiseren zich niet waar
hun persoonsgegevens allemaal terecht komen. Geef ze regie over hun eigen gegevens, laat ze zelf bepalen
wanneer ze die gegevens delen met anderen.” Daar zijn dan wel een aantal voorwaarden aan verbonden. “In
de eerste plaats moeten we versimpelen. De ketensamenwerking is nu vaak zeer complex. Er zijn veel uitvoerende partijen en medewerkers bij betrokken, en er gaan veel gegevens rond. Het kan ook veel simpeler. In
Rotterdam hebben we daarom veel geïnvesteerd in de samenwerking met de ketenpartijen werk en inkomen,
UWVWERKbedrijf en UWV. Juist om taken goed te verdelen, dingen niet dubbel te doen en onnodige handelingen te schrappen. We hebben ook geïnvesteerd in standaardisatie, zodat we zicht hebben op wat er door
wie wordt gedaan. En we delen gegevens op het Werkplein en het Werkgeverservicepunt Rijnmond. Burgers
zien ons als een overheid, dus moeten we ons daarnaar gedragen. Dat geldt zeker voor de burgers die van ons
afhankelijk zijn. En daar horen duidelijke afspraken bij.” Louwes is dan ook blij met de Baseline van de VNG.
“Burger en gemeente hebben een gezamenlijk belang. Aan de ene kant willen we kunnen beschikken over de
noodzakelijke gegevens om burgers de zorg te geven die ze nodig hebben. Aan de andere kant zijn het wel de
persoonsgegevens van burgers en die moeten worden beschermd, niet voor iedereen zomaar in te kijken zijn en
ook kwalitatief kloppen. De Baseline Informatiebeveiliging (BIG) geeft houvast aan gemeenten om dat goed te
regelen. Dan hoeft niet iedere gemeente het wiel uit te vinden.”
Louwes benadrukt dat de vrijblijvendheid er met de decentralisaties af is. “De kwaliteit van het beveiligingsbeleid moet op orde zijn, dat is een harde eis. We hebben in Rotterdam een verbinding gelegd met het personeelsbeleid. We zetten in op bewustwordingsactiviteiten om het tussen de oren van medewerkers te krijgen.
Bovendien is het geborgd in het formele HRM-beleid, zo moeten medewerkers een integriteitsverklaring ondertekenen waarin o.a. suwinet Inkijk is genoemd. Op basis van de uitkomsten van controles van raadplegingen
merken we dat onze maatregelen helpen. We hebben een decentrale Security Officer die de spin in het web is.
Hij rapporteert aan de directie. ”Met het oog op de decentralisatie is beperking uitgangspunt. “Ik bedoel hiermee: bepaal goed wat je nodig hebt, wees daar kritisch op. Lang niet alle gegevens zijn altijd nodig. In tegendeel: redeneer vanuit de vraag wat je nu echt aan persoonsgegevens nodig hebt om een burger te helpen.”
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Jos van Loozenoord, raadslid gemeente Zeist

Op de agenda van de gemeenteraad!
Jos van Loozenoord is lid van de gemeenteraad van de gemeente Zeist. Al jaren houdt
hij zich bezig met Sociale Zaken, ook als raadslid in een eerdere gemeente waar hij woonde. Van Loozenoord:
“Privacy en beveiliging wordt veel belangrijker nu de gemeente de beschikking krijgt over steeds meer persoonsgegevens. De decentralisaties dwingen je om hier goed over na te denken.” Op dit moment is dit nog geen
onderwerp waar de raad zich mee bezig houdt. “Eerlijk gezegd heb ik nog nooit een rapportage gezien over
hoe de uitvoering gebruik maakt van de persoonsgegevens uit suwinet. Of meer in het algemeen hoe er met
persoonsgegevens wordt omgegaan en wat er is gedaan om de zorgvuldigheid te borgen. En het is wel degelijk een taak voor de raad om hierop toe te zien.” Van Loozenoord ziet in de decentralisaties een aanleiding
om goed te regelen hoe de raad zijn controlerende functie kan waarmaken. “Gemeenten gaan werken met
regisseurs, die moeten over een totaalplaatje beschikken van een burger of een gezin. Zij moeten grotere bevoegdheden krijgen om voor de juiste hulp te zorgen maar ook om gegevens in te zien. Dat kan technisch goed
geregeld worden met autorisaties. De frontoffice moet van hoge kwaliteit zijn en die moet ondersteund worden
door goede ICT. En dat moet goed geregeld: wie kan waar bij onder welke voorwaarden.”
“Twee dingen zijn hier van belang. Ten eerste: uit respect voor de burger moet je zorgvuldig met zijn gegevens
omgaan. Hij moet daar vertrouwen in hebben en dat vertrouwen moet je verdienen. Ook moet ICT het mogelijk maken om sneller te werken. Je kunt het als overheid niet meer maken om telkens dezelfde gegevens van
burgers op te vragen. En aan de andere kant moeten uitvoerders in redelijkheid over informatie beschikken om
de best mogelijke zorg te verlenen. Dit moet je goed tegen elkaar afwegen. En transparant regelen.” Hij wijst
erop dat dat nog een puzzel wordt bij de verschillende gemeenschappelijke regelingen. “Je bent als gemeente
wel verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid. Dat moet je ook kunnen waarmaken als bestuurder van de
gemeenschappelijke regelingen waar je met verschillende andere gemeenten aan deelneemt. Die moeten dan
wel op een lijn zitten. Dus pas op met het zomaar nieuwe gemeenschappelijke regelingen in het leven roepen,
je moet als gemeenteraad wel aan de knoppen kunnen blijven zitten!”
Van Loozenoord ziet dat als volgt voor zich. “De gemeentesecretaris is ervoor verantwoordelijk dat de privacy
en beveiliging in protocollen vastligt en dat het personeel die naleeft. De raad stelt kaders en controleert. Wij
moeten inzicht hebben in hoe gegevensstromen in de gemeente lopen. En wij moeten kunnen controleren aan
de hand van verslagen over de naleving en wat er is gedaan aan eventuele tekortkomingen. Dat moet onderdeel worden van de jaarlijkse control-cyclus en de bestuursrapportage. Dus ook die van gemeenschappelijke
regelingen. Alleen op die manier kunnen wij burgers laten weten dat hun gegevens bij ons veilig bij zijn.” Van
Loozenoord ziet de Baseline Informatie beveiliging Gemeenten (BIG) daarvoor als een handig handvat. “Gemeenten hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. En wij kunnen aan de hand van de rapportages de uitvoering
controleren. Nu is het dus het moment om dit onderwerp als raad te agenderen.”
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Het perspectief van de uitvoering

“Fijn Thea, dat ik even op jou werkplek
Suwinet in mag kijken…”
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Anne de Baat, gemeentesecretaris gemeente Rijswijk

Het gaat om de integriteit van de lokale overheid
“Rijswijk heeft haar zaakjes op het gebied van informatiebeveiliging en bescherming van
de privacy van haar burgers en cliënten redelijk goed voor elkaar”, aldus gemeentesecretaris Anne de Baat. Onlangs heeft de gemeente de rapportages van de inspectie SZW ontvangen en kon de conclusie worden getrokken dat ze er vergeleken met andere gemeenten goed voor staan. Op zes van de zeven toetsingsnormen is goed
gescoord.
Al enkele jaren maakt Rijswijk serieus werk van het zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens uit suwinet. Het
jaarplan Informatiebeveiliging, als onderdeel van het Informatiebeleid vastgesteld door het College van B&W,
beschrijft verbeterpunten en maatregelen. De coördinator informatiebeveiliging houdt het management scherp
op het uitvoeren van de maatregelen. Gevraagd naar de rol van de gemeentesecretaris antwoordt De Baat:
“Ik ben ten eerste verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Als het daarbij gaat over het omgaan met
gegevens en informatiebeveiliging, dan let ik er op dat de basics op orde zijn. Doen we wat we moeten doen?
Worden de beschikbare middelen goed ingezet? Ten tweede waak ik ervoor dat het integriteitniveau van de
organisatie hoog blijft. Het laatste wat ik wil is dat de gegevens van burgers op straat komen te liggen of dat
medewerkers de gegevens van hun buurman opzoeken. En ten derde raakt de hele 3D operatie de gemeenten
vol en ben ik er van overtuigd dat de informatievoorziening hierbij cruciaal is. Een valkuil is om de informatievoorziening en het omgaan met persoonsgegevens bij de regisseurs, zoals KCC en sociaal wijkteam, niet serieus
te nemen.”
Rijswijk is betrokken bij de VISD, de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein van de VNG, en dat heeft
De Baat doen inzien hoe belangrijk informatievoorziening hierbij is. Tegelijk zijn ze zich bewust geworden van
de grenzen die de wetgeving nu stelt aan het gebruik van Suwi-gegevens: “Hoe kunnen we regie voeren als de
regels voor doelbinding zo strak blijven en beperkt worden tot de uitvoering van de Wwb?” Aan de andere kant
snapt hij dat de kaders niet worden opgerekt zolang het gevoel bestaat dat gemeenten hun zaakjes niet op
orde hebben.
Een belangrijk onderdeel van het informatiebeleid en de privacybescherming is de bewustwording bij de medewerkers. Zo is bijvoorbeeld het inspectierapport besproken met de medewerkers. Daarnaast wordt het gebruik
van gegevens gelogd en worden de logging gegevens periodiek met het management en de beveiligingscoördinator doorgenomen. Wanneer dit vragen oproept, dan worden ze ook besproken met de consulenten. De
beveiligingscoördinator vraagt soms specifieke rapportages op en checkt bijvoorbeeld de autorisatiegegevens
zoals die in het systeem zijn vastgelegd. Rijswijk neemt ook maatregelen die niet verplicht zijn: “Hoewel medewerkers de ambtseed af leggen, laten we hen ook specifiek nog tekenen voor het gebruik van bijvoorbeeld de
GBA of suwinet. Zo kan er geen misverstand bestaan over de gevoelige aard van de gegevens en de verantwoordelijkheid die medewerkers hebben.” Op de vraag welke adviezen hij heeft voor andere gemeenten noemt hij:
“Werk vanuit het organisatiebelang, zorg dat de zaken goed voor elkaar zijn, maar vergeet daarbij nooit het
publieke belang. Het vertrouwen van de burger in de overheid mag nooit worden geschaad! Zorg dus dat je het
zo organiseert dat je scherp wordt gehouden.” In Rijswijk vervult de coördinator informatiebeveiliging die rol.
En hij voegt er aan toe dat de VNG en de Informatie Beveiligings Dienst gemeenten hierbij moeten faciliteren:
“Meer controleren helpt niet, het begint bij bewustwording en je merkt aan alles dat het bewustzijn toeneemt.
Was informatiebeveiliging vroeger iets voor ICT’ers, nu zie je dat het ook bij het hoger management gaat leven.
Die bewuste zorgvuldigheid wordt zo normaal onderdeel van ons handelen!”
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Chris Aa, Juridisch kwaliteitsmedewerker, Security
Officer; Marlies Wessels inkomensconsulent

Hou elkaar aan de spelregels
Marlies Wessels is inkomensconsulent in de gemeente Dronten en gebruikt suwinet iedere dag. “Suwinet is voor
mij natuurlijk onmisbaar. Ik heb een ruime autorisatie als inkomensconsulent, want ik heb veel gegevens nodig
om het recht op uitkering te beoordelen. De gegevens die ik kan inzien zijn een juiste selectie. Afhankelijk van
de situatie haal ik eruit wat ik nodig heb.” Marlies vindt zorgvuldigheid de normaalste zaak van de wereld.
“Natuurlijk ga je voorzichtig om met de gegevens van cliënten. Die mogen nooit op straat komen te liggen. Het
gaat om gegevens die voor onze cliënten heel belangrijk zijn. Zij vertrouwen ons die gegevens toe en je hoort
daar gewoon goed mee om te gaan.“
Beveiliging en zorgvuldigheid zijn ook expliciete aandachtspunten van de gemeente. “Een tijdje geleden zijn
wij hier begonnen met AKTIV. Dat staat voor Afspraak is afspraak, zowel voor ons als voor de burger, Klantgericht, Toekomstgericht, Integer, Veranderingsgezind. De gemeentesecretaris was hier trekker van. Hierop zijn we
getraind. En we worden erop beoordeeld tijdens functioneringsgesprekken. De I staat dus voor integer, en dat
slaat zeker ook op het omgaan met de gegevens van burgers”. Marlies zegt daar heel strikt in te zijn. “Als een
collega een keer om mijn wachtwoord vraagt, of achter mijn scherm suwinet wil gebruiken omdat zijn computer
al uit staat, dan zeg ik echt dat dat niet kan. Het is belangrijk dat je elkaar aan de spelregels houdt. Het is ook
nog eens zo dat we hier een strenge Security Officer hebben. Als iemand op mijn account iets gaat doen wat
niet door de beugel kan, dan krijg ik dat te horen. Dus je moet elkaar daar dan ook op aan durven spreken.
Overigens hebben we allemaal een Integriteitsverklaring ondertekend.” Voor haar is het niet alleen een kwestie
van vertrouwen tussen cliënt en consulent maar ook tussen consulenten onderling.
Die strenge Security Officer is Chris Aa. Hij is ook juridisch kwaliteitsmedewerker en controller. “Vanuit mijn rol
van controller en kwaliteitsmedewerker ben ik gewend om spelregels te handhaven. Dat doe ik ook als het gaat
om suwinet. Na de beveiligingsproblemen met Lektober zitten we in de hele gemeente er echt bovenop. Het
heeft onze ogen geopend over de dingen die we niet goed geregeld hadden. Burgerzaken neemt de zorgvuldigheid van het gebruik GBA heel serieus en wij doen dat ook met suwinet. Ik let strikt op de autorisaties, dat
die passen bij het werk en dat ze worden afgesloten zodra iemand weg gaat. En ik kijk vaak in de beheermodule, bijvoorbeeld of er wachtwoorden zijn verlopen. Dan vraag ik bij de persoon in kwestie na hoe dat komt.“ De
gesprekken met het BKWI voor de actie Zorgvuldig gebruik suwinet, hebben ook geholpen om meer aandacht
aan het beheer te besteden. De beveiligingsplannen zijn aan B&W gerapporteerd. “Het gebruik van de rapportages over de raadplegingen is nu helemaal ingebakken in ons werkpatroon. Iedere drie maanden neem ik ze
door. Dit is opgenomen in het Interne Controle-plan en ik rapporteer er over in de managementrapportages. Ik
bespreek dat met mijn manager.” Hij heeft nog wel een wens. “Ik zou heel erg geholpen zijn met een praktisch
beveiligingsplan voor suwinet. Niet zo’n heel dik pak papier dat eigenlijk veel te veel omvat, maar een kort en
krachtig plan dat alleen voor suwinet is.” Chris Aa hoort gewoon tot de afdeling sociale zaken. “Ik heb daar
geen last van bij mijn controletaak. Mijn collega’s respecteren mijn rol en weten dat controle ook in hun belang
is.”
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Reiner Brink, RCF Zuidoost Nederland.

Voortdurend kalibreren
Reiner Brink is manager bij het Regionaal Coordinatiepunt Fraudebestrijding (RCF)
Kenniscentrum Handhaving Zuidoost Nederland. Er is een landelijk dekkend netwerk van 9 RCF’s. Elk daarvan
wordt aangestuurd door het Regionaal Platform Fraudebestrijding waarin de bestuurlijk vertegenwoordigers
van enkele deelnemende gemeenten zitten. De adviseurs van de RCF adviseren en ondersteunen gemeenten bij
hoogwaardige handhaving en zijn belangrijke partner in de multidisciplinaire Interventieteams.
Reiner Brink: “Wij vervullen een verbindende rol waarbij wij gemeenten helpen om processen te verbeteren. We
kijken daarbij naar resultaten uit onderzoeksrapporten en naar de bevindingen uit onderzoeken van de Inspectie. We proberen die te vertalen naar ontwikkelmogelijkheden voor de gemeente.” Brink vertelt dat hij uit zijn
verleden als afdelingshoofd Bijzonder Onderzoek van de gemeente Eindhoven weet wat suwinet is en hoe het
werkt. “Wij hebben als RCF geen toegang tot suwinet. We hebben een adviserende rol, zeg maar een tweede
lijnsfunctie, en niet in de eerste plaats een uitvoerende. We zijn ook niet apart in de Wet Suwi genoemd en hebben geen juridische status. Dat is voor ons lastig, want in onze verbindende rol zien we mogelijkheden om voor
gemeenten geld te besparen. Ik denk hierbij aan de pilot die het RCF gedraaid heeft rondom hennepsignalen.
In de pilot hebben we gegevens van de verdachten van hennepteelt naast de Suwi-gegevens gelegd. We zagen
bijna 50 % samenloop. Doordat wij dit deden, hoefden de persoonsgegevens van alle verdachten niet gedeeld
te worden en gingen alleen de samenloopgegevens naar de gemeenten, het UWV of SVB. Ik zie dit als een duidelijke vorm van zorgvuldigheid. Tegelijkertijd leverde dit erg veel geld op door het beëindigen van uitkeringen.
Wij zouden graag een status krijgen om ook van suwinet gebruik te mogen maken. Ook om andere partijen duidelijkheid te geven over hoe wij met gegevens omgaan en dat wij ons houden aan regels rond zorgvuldigheid.”
Brink zit niet in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van gemeenten. Wel kan hij zien hoe gemeenten met persoonsgegevens van cliënten omgaan. “Wat ik waarneem is dat uitvoerders hun best doen om daar zorgvuldig
mee om te gaan. Elke gemeente doet dat op zijn eigen wijze. Men is zich ervan bewust dat het gaat om gevoelige persoonsgegevens en dat daar voor de persoon in kwestie veel van af hangt.” Hij wijst op een spanningsveld.
“We hebben de Wet Eenmalige gegevensuitvraag suwi, de WEU. Heel terecht om een burger niet telkens lastig
te vallen met dezelfde vragen, terwijl je de gegevens in huis hebt. Denk aan de maandelijkse rofjes die gelukkig
bijna overal zijn afgeschaft. Maar toch blijkt het in de praktijk niet altijd gemakkelijk om gegevens te delen. Als
je het maar juridisch borgt is daar nog winst te behalen. Per slot moeten we efficiënter werken en dat kan door
dit soort dingen goed te organiseren”. Moeilijk doen mag, maar dan moet het gefundeerd zijn, op basis van besef. “Ik heb liever te maken met een gemeente die doorvraagt naar de reden waarom je gegevens nodig hebt,
dan één die zomaar gegevens afgeeft als dat door een handhaver wordt gevraagd.”
Voor Brink is dan ook belangrijk dat privacy en beveiliging inzichtelijk wordt geregeld. “De burger moet in de
digitale wereld net zo beschermd zijn als in de werkelijke. Je houdt op straat ook niet iemand zomaar staande.
Zo moet je ook niet zomaar in allerlei persoonsgegevens gaan kijken zonder dat daar aanleiding voor is. Je
kunt ook niet zomaar bestanden gaan koppelen om te kijken of er mogelijk iets uitkomt.” Volgens Brink is een
dergelijk bewustzijn en terughoudendheid iets dat in de cultuur van de organisatie zit. “De bestuurders zijn hier
belangrijk in, het zijn de cultuurdragers. Maar de ambtelijke organisatie moet dit cultuuraspect, houding en
gedrag, verankeren. Het is een kwestie van continu kalibreren: ben ik nog wel integer bezig.”
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Rijk Meuleman, beleidsadviseur ICT, Gemeente Zuidplas

De i-controller: twee extra ogen om de informatieveiligheid te borgen
De gemeente Zuidplas heeft ongeveer 40.000 inwoners en is in 2010 ontstaan uit een
fusie van drie gemeenten: Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Rijk Meuleman is ICT-adviseur bij de gemeente en heeft informatiebeveiliging in zijn portefeuille. Hij is heel eerlijk over de
manier waarop zijn gemeenten omgaat met informatiebeveiliging: “Toen onze gemeente werd gevormd is er
een informatiebeveiligingsplan opgesteld, maar dat heeft niet de gewenste prioriteit gekregen. Bij ons stond
het tot Lektober in 2011 nauwelijks op de agenda. We deden er wel iets aan, maar vertrouwden vooral op onze
leveranciers. Dat de website op last van Logius werd gesloten heeft het onderwerp op de agenda gezet.”
Meuleman is toen in feite gaan pionieren en had het geluk dat de wethouder ICT er voor open stond. Toch bleef
het lastig om beveiliging, waaronder het toetsen op het gebruik van persoonsgegevens en het voorstellen van
maatregelen goed bespreekbaar te maken. Voor veel afdelingsmanagers was Informatiebeveiliging echt iets van
ICT. Meuleman is nog steeds bezig om deze rol steeds meer in te vullen.
Toch hebben de afdelingen Publiekszaken en Werk & Inkomen ieder hun eigen beveiligingsplan. Die plannen,
veelal opgesteld door externe adviseurs, stellen eisen aan het omgaan met gegevens en beveiliging van processen en applicaties. Hij ziet dat informatiebeveiliging steeds belangrijker wordt en steeds prominenter op de
agenda komt. En omdat het zo’n breed werkterrein is, zou iedere gemeente zich moeten afvragen hoe zij dat
wil organiseren. “De decentralisaties leiden tot een heel nieuwe informatievoorziening en dat biedt de kans
om nog eens grondig over het gebruik van persoonsgegevens na te denken. Bovendien gaan gemeenten steeds
meer samenwerken in gemeenschappelijke regelingen of andere samenwerkingsverbanden. Ook voor Zuidplas
is dat de verwachting. En het is dan belangrijk om aan zo’n gemeenschappelijke regeling (GR) de goede eisen te
stellen aan het gebruik van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.”
Als gemeenten vrijwillig of verplicht de Baseline Informatiebeveiliging (BIG) moeten volgen, dan moet die BIG
logischerwijs ook gelden voor samenwerkingsverbanden die gemeentelijke taken uitvoeren. “Wij zitten in de
ODMH, de omgevingsdienst Midden Holland. Ik moet constateren dat informatiebeveiliging in deze overeenkomst nog geen onderwerp is. De GR voert een eigen informatiebeveiligingsbeleid, maar dat moet natuurlijk
weer een afgeleide zijn van de BIG voor gemeenten. Realiseren bestuurders zich dit?”, vraagt Meuleman zich
af: “Gemeenten beginnen vaak aan een samenwerking om kosten te besparen, maar allerlei essentiële randvoorwaarden worden wel eens vergeten. Beveiliging is nu eenmaal nog geen onderwerp dat bij de managers
en bestuurders altijd even helder op het netvlies staat. Maar de gemeente is en blijft eindverantwoordelijk en
de eisen die ze aan zichzelf stelt dient ze minimaal ook aan een GR of welke andere ketenpartner te stellen.”
De oplossing ligt in het gesprek dat binnen de gemeente over dit onderwerp moet worden gevoerd. Het helpt
daarbij om veiligheidsisico’s inzichtelijk te maken, maatregelen te treffen en expliciet te vragen of men kan
instemmen met de eventuele restrisico’s.
“En laat een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld afdeling control de opdracht krijgen om binnen de gemeente
de beveiliging te auditen. Die staat dan los van de afdeling ICT die de beveiligingsmaatregelen moet uitvoeren”
zo sluit Meuleman af: “Een i-controller: die heeft de twee extra ogen van buiten de operationale afdelingen
zoals W&I die nodig zijn om de i-kwaliteit te borgen.”
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Huub Seyben, manager bedrijfsvoering,
directie Sociale Zaken Maastricht

Beschermen van gegevens, niet meer dan logisch
“Juist het beschermen van de gegevens uit suwinet is een kwestie van consequent zijn.
De regelgeving is heel duidelijk over wat je moet regelen en BKWI geeft de nodige handvatten.” Huub Seyben,
manager bedrijfsvoering Sociale Zaken Maastricht, vertelt dat Sociale Zaken vanaf de start van suwinet daar heel
strikt in is geweest. “We vinden het niet meer dan logisch. Het gaat om gevoelige gegevens van burgers. Dat
vereist zorgvuldigheid. Die moet je verankeren in de organisatie en onderdeel laten zijn van de cultuur, van het
gedrag en de omgangsvormen.” Vanaf het begin heeft Sociale Zaken precies gedaan wat de Suwi-regelgeving
opdraagt. Direct is een beveiligingsplan opgesteld, dat zo breed was dat de rest van de gemeente daar later ook
mee uit de voeten kon. Sociale Zaken was daarin voorloper. Nu past het Suwi-beveiligingsplan in het bredere
kader van het gemeentebrede Informatiebeveiligingsplan. “Omdat het management altijd is doordrongen van
het belang om het goed te doen, hebben we ook direct een Security Officer voor suwinet aangesteld. Hij is
onderdeel van het team Advies en Financieel Beheer, een stafafdeling. De SO rapporteert aan mij, de verantwoordelijke voor het informatieveiligheidsbeleid.” Seyben benadrukt dat suwinet maar een deel is van waar
het om gaat. “De medewerker sociale zaken krijgt natuurlijk met veel meer informatie te maken dan wat er in
suwinet zit. Denk aan de persoonlijke gesprekken, waarin mensen heel vertrouwelijk worden. Daar goed mee
omgaan: dat zit hem in het vakmanschap, in je gedrag en de cultuur van de organisatie.” De ene pijler is cultuur
en gedrag, de andere pijler is het goed regelen en inbedden van het veiligheidsbeleid.
“Dat goed regelen begint bij het autoriseren. We hebben een knip aangebracht: de functioneel beheerder
maakt een voorstel voor het toewijzen van een autorisatie aan een medewerker op grond van diens rol. De SO
toetst dat en de functioneel beheerder realiseert de autorisatie. Onze opleider instrueert de medewerkers hoe
ze met suwinet om moeten gaan en welke gedragsregels daarbij horen en volgt de ontwikkelingen binnen
suwinet. Als er nieuwe gegevens raadpleegbaar worden stelt hij een advies op.”
De SO voert periodiek een aantal onderzoeken uit als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. “We voeren twee keer
per jaar audits uit door een steekproef te onderzoeken van alle opvragingen. We kijken of deze te verklaren
zijn. Is dat niet zo, dan volgt een goed gesprek met de medewerker. Zien we van dezelfde medewerker twee
keer een oneigenlijke opvraging, dan kan er een berisping volgen.” Daarnaast worden de maandelijkse rapportages van het BKWI onderzocht op afwijkingen. Meldingen van oneigenlijk gebruik worden aan het MT gerapporteerd. De medewerkers worden geïnformeerd over de algemene uitkomsten van de onderzoeken.
Seyben wijst op de voorbeeldfunctie van het management. “Veilig omgaan met persoonsgegevens begint bij
het management en moet zo doorsijpelen in alle haarvaten van de organisatie. Dan laat je ook graag zien dat
je het goed doet en ook goed blijft doen.” Seyben maakt dan ook graag gebruik van de monitor van het BKWI.
“Daaraan kunnen we ons spiegelen en kijken waar het beter kan. Zo willen wij nu onze burgers nog beter
informeren over het inzage- en correctierecht. Het goed omgaan met persoonsgegevens is dus niet een tijdelijk
project, maar iets dat hoort bij je vakmanschap. Cliënten vertrouwen ons hun gegevens toe, en wel in bruikleen.
Wij moeten een betrouwbare overheid zijn voor onze burgers.”
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Het perspectief van de landelijke ondersteuners

“Morgen buurtBBQ, ik zal ze eens verrassen met
wat gegevens om elkaar echt te leren kennen.”
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Nausikaä Efstratiades, coördinator informatiebeveiliging,
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) KING/VNG

Naleving informatieveiligheid vereist een specialist
De laatste jaren zijn er enkele grote incidenten geweest met betrekking tot de informatiebeveiliging van gemeenten. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), een initiatief van
KING en de VNG, ondersteunt gemeenten op informatiebeveiligingsvlak en helpt bij het weerbaar maken van
gemeenten tegen ICT dreigingen. Nausikaä Efstratiades: “We doen dat door allereerst te werken aan bewustwording. Op alle niveaus binnen de gemeente. Zo verzorgen we bijdragen bij diverse regionale bijeenkomsten
voor gemeenten. Ten tweede helpen wij bij preventie, detectie en coördinatie van beveiligingsincidenten. Dit
doen we in nauwe samenwerking met het National Cyber Security Centre. En we maken handreikingen, zoals
de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, de BIG.” De IBD werkt voor het stuk bewustwording
nauw samen met de Taskforce BID, die zich met name richt op bestuurders.1
“Het begint allemaal met bewustwording. Bij de incidenten van een paar jaar geleden zijn gemeenten zich
bewust geworden van de noodzaak veel meer aandacht te besteden aan het onderwerp informatiebeveiliging.
En niet alleen vanuit ICT. Duidelijk werd dat het niet goed gesteld is met de informatiebeveiliging en dat men
zich niet in alle gevallen bewust is van de gevaren. Bij de acties die daarop volgden, hebben gemeenten zich
gerealiseerd dat bepaalde zaken niet op orde waren, technisch niet, maar ook organisatorisch niet. Zo waren
bijvoorbeeld ook de afspraken met de leveranciers over veiligheidsvereisten in de gemeentelijke software niet
altijd opgenomen in de vereisten en afspraken. En intern waren procedures en verantwoordelijkheden niet helder. Je ziet dat gemeenten nu meer werk maken van informatieveiligheid. Medewerkers worden speciaal belast
met deze taak en geschoold. Bijvoorbeeld in de functie van Chief Information Security Officer, de CISO. ”
De invoering van basisregistraties en de uitbreiding van gemeentelijke taken zorgen ervoor dat er steeds meer
persoonsgegevens en zakelijke gegevens bij gemeenten terecht komen. “Al die gegevens afzonderlijk zijn misschien niet zozeer het grootste risico. Maar er wordt steeds meer (onnodig) uitgevraagd en gekoppeld. Juist in
de combinatie van gegevens zit een risico als er onbevoegden bij kunnen. Iemand kan daar grote persoonlijke
schade door oplopen. Een burger heeft recht op de zekerheid dat zijn gegevens bij de overheid in veilige handen zijn. Daar vertrouwt hij ook op. Elk incident schaadt het vertrouwen van de burger in de overheid.”
Efstratiades ziet suwinet als onderdeel van de gemeentelijke informatiehuishouding. “Alle veiligheidseisen die
gelden voor de gemeentelijke informatievoorziening gelden dus ook voor suwinet. In de sociale sector gaan veel
gegevens om. Je moet je telkens afvragen: heb ik die nou echt nodig. Hoe meer gegevens, des te meer vereisten
aan informatiebeveiliging, des te hoger ook de kosten en ook: meer kans op fouten. De BIG geeft handvatten
om zaken op orde te brengen en risicoanalyses te doen. Juist de afdeling sociale zaken kan hier veel aan hebben, of liever gezegd: moet hiermee aan de slag om de zaak op orde te brengen en te houden. De urgentie is
duidelijk.”
Volgens Efstratiades is bestuurlijke betrokkenheid een vereiste. “Papier is geduldig. Je kunt wel een mooi beveiligingsplan hebben en protocollen, maar het moet wel nageleefd worden. Menselijk gedrag is hier natuurlijk de
crux. De verantwoordelijkheid ligt op bestuurlijk niveau. Daar moet gestuurd worden op informatieveiligheid
en de naleving daarvan. Dat geldt dus ook voor het gebruik van suwinet. Het trio portefeuillehouder, security
officer en manager sociale zaken kunnen zo aan de slag met de handreikingen van de IBD.”
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Zie volgende interview
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Douwe Leguit, Manager Taskforce Bestuur en
Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID)

Informatieveiligheid begint bij de bestuurder
“Het onderwerp Informatieveiligheid is een vast onderwerp in de verantwoording aan
de raad en de zelfregulering is ingebakken in de organisatie.” Dat wil de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) uiterlijk eind 2014 hebben bereikt. Douwe Leguit weet dat dit ambitieus
is. “Overheden, zoals gemeenten, voelen in toenemende mate de urgentie. Door incidenten als DigiNotar,
Lektober en de recente DDoS-aanvallen zijn overheden zich bewust geworden van de risico’s die zij lopen als
de informatieveiligheid niet op orde is. De incidenten maken duidelijk hoe kwetsbaar je bent in je functioneren
en in de dienstverlening. Denk dan niet alleen aan uitval of verstoring van de (loket-)dienstverlening, maar ook
aan de bediening van bruggen, verkeerslichten, meldcentrales e.d. En denk aan de risico’s die je loopt als de
persoonsgegevens, die jou als overheidsorganisatie zijn toevertrouwd, in onbevoegde handen komen. Burgers
kunnen daardoor grote schade oplopen en verliezen het vertrouwen in de overheid. En als bestuurder verlies je
dan het vertrouwen van de burger.”
Informatieveiligheid moet hoog op de agenda bij bestuurders en het hogere management van gemeenten,
rijksoverheid, provincies, waterschappen en ZBO’s. “Informatieveiligheid moet daadwerkelijk onderdeel worden
van de reguliere processen en van de organisatie, zowel technisch, als voor wat betreft de gedragscomponent.
Wij willen bestuurders en management bewust maken van hun verantwoordelijkheid en hen daarop mobiliseren. Het moet bij hen beginnen. Zij moeten er ervoor zorgen dat hun organisatie blijvend wordt ingericht op
informatieveiligheid, dat medewerkers zich integer gedragen en dat men alert blijft. Bestuurders en managers
hebben een voorbeeldfunctie. Wanneer zij uitstralen dat dit een belangrijk thema is, zorgen voor de juiste
randvoorwaarden en zelf daar ook naar handelen, zal je zien dat de hele gemeente op het punt van informatieveiligheid focus krijgt.“ Gemeenten kunnen een beroep doen op de Taskforce BID voor trainingen en handreikingen. Tezamen met de Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten (IBD) wordt er gezorgd voor een sluitend
aanbod van ondersteunende diensten voor bestuur, management en uitvoering.
“Essentieel uitgangspunt is en blijft dat overheden dit zelf een belangrijk punt moeten vinden en daar zelf naar
gaan handelen, zonder dat daar aparte wetgeving voor nodig is. We willen dan ook een vorm van ‘(verplichtende) zelfregulering’ voor iedere overheidslaag. Daarvoor is door VNG ingezet op een generiek normenkader,
de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), en een systematiek om te komen tot een
goede verankering van informatieveiligheid binnen gemeenten. Voor de controle op naleving ligt hier in eerste
instantie een belangrijke taak voor de Raad. Daarnaast kijken we nu samen met de VNG ook naar de inrichting
van een benchmark, zodat de resultaten zichtbaar zijn en gemeenten elkaar daarop kunnen aanspreken.”
Leguit wijst erop dat er binnen de gemeentelijke informatiehuishouding systemen zijn zoals suwinet en GBA
die een specifiek regime vereisen. “Deze systemen bevatten gevoelige informatie die om specifieke maatregelen vragen. Door voor deze systemen de BIG te hanteren als basis, met daar bovenop waar nodig aanvullende
maatregelen conform de regelgeving, ontstaat er meer samenhang in de aanpak en neemt de last af.” Leguit
ziet voor Sociale Zaken en suwinet een voordeel in de aandacht die informatieveiligheid nu heeft. “Nu is het
momentum. Gemeenten zijn straks het knooppunt waar zeer veel vertrouwelijke persoonsgegevens bij elkaar
komen. De bestuurlijke aandacht moet daarom ook zeker uitgaan naar suwinet en de extra maatregelen die
genomen moeten worden om de veiligheid technisch en organisatorisch op orde te hebben. Belangrijk is dat
bestuurders en management de randvoorwaarden goed regelen. Heb de zaken op orde, zodat je goed toegerust bent voor de decentralisaties, maar ook voor digitaal 2017 waarbij informatieveiligheid randvoorwaardelijk
is voor de dienstverlening!“
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Met dit boekje willen we duidelijk maken dat er nu gewerkt moet worden aan de veiligheid van persoonsgegevens. De VNG helpt u daarbij met een tweeledige aanpak.

Route 1: gemeentebreed normenkader, de BIG
De VNG heeft een normenkader ontwikkeld voor informatieveiligheid in het algemeen. Dit is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten, de BIG. Dit normenkader wordt via de reguliere p&c cyclus geaudit. De BIG is
gepresenteerd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG van 29 november 2013.

Route 2: verbetertraject werk en inkomen
De BIG vormt de basis voor het informatieveiligheidsbeleid van de gemeente. Vanwege de specifieke aard van
de gegevens horen daar voor werk en inkomen extra maatregelen bij. De VNG zet daarvoor een traject uit over
de periode 2013 – 2014. Hierin onderscheiden we vier fasen:
• Fase 1: bewustwording en voorbereiding, oktober 2013 – december 2013
Dit boekje is de start van deze fase in. Daarnaast ontwerpen we een hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in
de sterke punten en zwakke punten van de informatieveiligheid rond suwinet. Deze zelfanalyse is gebaseerd
op de maatlat van de Inspectie SZW.
• Fase 2: zelfanalyse en voorlichting, januari 2014 – maart 2014
Wij vragen u de zelfanalyse te delen via een webenquête die we daarvoor inrichten. In deze periode organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en we stellen hulpmiddelen ter beschikking om verbeteringen aan te
brengen.
• Fase 3: verbeterslag in de gemeentelijke organisatie, maart 2014 – september 2014
In deze periode volgt de VNG het verbetertraject dat u heeft ingezet. We informeren u en we leggen de verbinding naar de gemeentebrede aanpak en de ontwikkelingen in het sociaal domein.
• Fase 4: eindmeting en borging, september 2014 – december 2014
Wij verzoeken u de voortgang te meten door een nieuwe zelfanalyse uit te voeren. De VNG maakt een eindanalyse en treedt daarmee naar buiten. Gemeenten die achter blijven worden individueel aangesproken.

Langere termijn
Deze acties zijn voor de korte termijn. Eerst moet de basis op orde voordat andere verbeterpunten kunnen
worden aangepakt. Het op orde brengen van de organisatie rond suwinet Inlezen is zo’n onderwerp dat vervolgens op de agenda staat, evenals de kwaliteit van aanlevering van gemeentelijke data aan suwinet. Bij al deze
ontwikkelingen blijven we aangehaakt op de voorgang van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.

Hoe blijft u aangehaakt op nieuwe informatie?
• Via het weekbericht van de VNG waarin het profiel ‘Sociale Zaken’ is aangekruist. U regelt dit snel en eenvoudig via de homepage van www.vng.nl. Via het beleidsveld ‘Sociale Zaken’ communiceren we over de voortgang van het verbetertraject en verwijzen we naar de hulpmiddelen.
• Bezoek ook regelmatig de website van het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). Op deze
site treft u de (technische) achtergrondinformatie aan over suwinet en de te ontwikkelen hulpmiddelen zullen hierop geplaatst worden. Het webadres is: www.bkwi.nl/veiligsuwinet
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Ter illustratie twee voorbeelden uit het buitenland

Deens maatregelen2
De Denen hebben er groot vertrouwen in dat de overheid zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. Er
zijn geen grote schandalen waardoor dat vertrouwen op de proef wordt gesteld. In Denemarken is gekozen
we voor een overheidsbreed, uniform veiligheidsbeleid. Er is gekozen voor technisch hoge beveiligingsniveaus, gedragscodes en een zwaar handhavingsregime. Alle elektronische handelingen van ambtenaren
worden gelogd, zodat duidelijk is welke ambtenaar, na zorgvuldige autorisatie, toegang tot welke gegevens
heeft gehad. Wanneer een ambtenaar over de schreef gaat, krijgt hij een aantekening in zijn personeelsdossier. Daaraan worden personele consequenties verbonden. Integriteit is dus onderdeel van het HRM-beleid.
Wanneer een burger zijn gegevens wil inzien moet hij daar wel om vragen, maar dan krijgt hij ze ook vlot en
makkelijk. Kortom: strenge waarborgen met als doel het vertrouwen te vergroten.
Wat is dan het verschil met Nederland? In Nederland is iedere overheid verantwoordelijk om zijn eigen
informatieveiligheidsbeleid te formuleren en uit te voeren. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor
de authenticatie en autorisatie om zorg te dragen voor een veilige toegang tot haar dienstverlening. Ieder
vult dat op ene eigen manier in. Ook de wijze van controle en handhaving is eigen beleid. Een heel duidelijke
nationale strategie hoe de combinatie van technische, organisatorische en HR-maatregelen tot het gewenste
resultaat moet leiden is er in Nederland niet, laat staan dat erop wordt toegezien en gestuurd.
Met de BIG wil de VNG nu een uniforme basis leggen voor een gestructureerd informatieveiligheidsbeleid.
2 Gebaseerd op een gesprek met Morton Meijerhoff Nielsen (Deens Agentschap voor Digitalisering), 17 juni 2013

De Belgische kruispuntbank
De Belgische Kruispuntbank is een netwerk dat verschillende partijen uit de sociale zekerheidssector met
elkaar verbindt. Het stelt gegevens beschikbaar voor een veelheid aan instellingen en is wat afnemers en gegevens betreft een maatje groter dan suwinet. Wat opvalt op de website van de kruispuntbank3 is dat zij niet
alleen een rol heeft in het verspreiden van gegevens en het aanjagen van de dienstverlening (deels vergelijkbaar met BKWI, suwinet), maar ook dat het vergroten van de informatieveiligheid specifiek als onderdeel
van de opdracht is geformuleerd. Concreet heeft de kruispuntbank als taak: De informatieveiligheid en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector bevorderen, zodat
alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben.
Op de website van de kruispuntbank is prominent informatie geplaatst over veiligheid en privacy. De regelgeving en afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Kruispuntbankwet gelden niet alleen voor de Kruispuntbank
zelf, maar ook voor de aangesloten instellingen van sociale zekerheid. De Kruispuntbank heeft ook een publieksfunctie: zij verstrekt de burger informatie over welke gegevens via de bank worden uitgewisseld en hoe
de gegevens worden beschermd. Elke burger of elke onderneming of vereniging kan zich bovendien steeds
wenden tot de KSZ voor elke vraag in verband met de KSZ of de door haar geleverde diensten. De Kruispuntbank wil het vertrouwen van burgers en bedrijven vergroten door het transparant maken van de wijze
waarop gegevens worden gebruikt en beschermd. In dat opzicht is er een duidelijk verschil met Nederland.
Zowel op de website van BKWI als van gemeenten is informatie over het gebruik van persoonsgegevens niet
gemakkelijk te vinden.
3 www.ksz-bcss.fgov.be
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