
Misbruik en oneigenlijk gebruik en 
Suwinet-Inkijk

Webinar, maandag 30 oktober



Agenda

• Introductie

• Basis voor beleid

• Overzicht stappen 

• Bewustwording

• Vragen

• Afsluiting



Basis voor beleid 

• Veilig gebruik van Suwinet

• Normenkader, dus onderdeel van 
informatiebeveiligingsbeleid
(U.03, C.07)

• Ensia



Stappen

Voorbereiding Uitvoering Borging

Beleid
Proces
Communicatie

Signaleren/onderzoeken
Sanctionering
Communicatie

Vastleggen
Evalueren
Communicatie



Mogelijke acties tijdens voorbereiding

Werkgroep samenstellen

Uitgangspunten en beleid formuleren

Vaststelling MT

Proces en organisatie beschrijven

Implementatieplan

Vaststelling MT

Startmoment implementatie



In detail (voorbereiding)
• Werkgroep

– Mgmt, SO, ICT/FB, IC, HRM, …

• Beleid

– Denk aan: type misbruik/oneigenlijk gebruik, sancties, 
communicatie over beleid

• Proces/Inrichting

– Wie doet wat, proces van signaleren, onderzoek, hoor- en 
wederhoor, voortvarend



Uitgangspunten/beleid (voorbereiding)

• Incidenteel of stelselmatig (wat verstaan wij 
daaronder?)

• Ten voordele van of ten nadele van 

• (Extern) delen van informatie

• Uitsluiten persoonlijke omstandigheden

• Bepalen strafmaat en welke uitgangspunten worden 
daarbij betrokken of meegewogen (CAR UWO)



Communicatie (voorbereiding)

• Voldoende en adequate voorlichting omtrent beleid, 
mogelijke gevolgen voor rechtspositie medewerkers 
bij oneigenlijke raadplegingen;

• Duidelijke voorlichting dat het raadplegen van 
gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de functie/ wettelijke taak consequenties heeft; 

• Gedragscode en 
geheimhoudingsverklaring/verklaring van integriteit.



Signaleren en onderzoeken (uitvoeren)

• Generieke- en specifieke rapportages 

• Signalen van medewerkers

• Klachten (bijvoorbeeld van burgers)

• In gesprek met medewerker (hoor- en wederhoor*)

• Wat te doen bij twijfel? 

• Whitelist ondersteunend middel



Sanctioneren (uitvoeren)

• Proces is doorlopen

• Vastgesteld dat er sprake is van oneigenlijk gebruik of 
misbruik

• Afhankelijk van beleid (stelselmatig, incidenteel, 
specifieke situatie)

• Mogelijke sancties (artikel 16 CAR UWO)

• Communicatie binnen de organisatie?



Wat zijn mogelijke sancties?

• Schriftelijke berisping

• Arbeid verrichten buiten de voor hem geldende werktijd

• Vermindering van vakantie

• Geldboete

• Inhouding salaris

• Geen periodiek

• Vermindering van salaris

• Plaatsing in een andere betrekking

• Schorsing als disciplinaire straf

• Ontslag als disciplinaire straf 

• Voorwaardelijke straf



Borging 

• Leg situaties vast

• Evaluatie beleid en proces

• Communicatie over incidenten 



Vergroten bewustwording

• Borgen in informatiebeveiligingsbeleid

• Thematisch laten terugkomen in themacampagnes

• Open communicatie wanneer er toch sprake is van 
misbruik/oneigenlijk gebruik



Vergroten bewustwording

• Week van/campagne; 

• Spel (quiz of een crisisgame);

• Gebruik maken van actuele situaties en inbrengen in 
bestaande werkoverleggen (bijv datalek);

• Casusbespreking bij twijfel over wat wel/niet mag in Suwinet;

• Generieke rapportages bespreken  (bijv periodiek);

• E-learning (door medewerkers zelf of met het team)




