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Geacht raadslid, 

In deze brief vraag ik uw aandacht voor het gebruik van Suwinet door 
gemeenten. Deze brief is een vervolg van mijn brief van 19 december 2013 aan 
alle Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden. 

Uit onderzoek van de Inspectie SZW 'de burger bediend in 2013' bli jkt dat de 
informatiebeveiliging van Suwinet door gemeenten niet op orde is. Slechts 40Zo 
van de gemeenten heeft bij het gebruik van Suwinet voldoende maatregelen 
getroffen om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens te waarborgen. 
Een duidelijk signaal is dat de inspectie tijdens het onderzoek geconstateerd heeft 
dat 18^0 van de onderzochte gemeenten gegevens van bekende Nederlanders 
hebben geraadpleegd. Op vragen van de inspectie waarom dit is gebeurd, hadden 
deze gemeenten geen plausibele verklaring. 

Mede in het licht van de decentralisaties en de daarmee samenhangende verdere 
toename van het aantal gegevensuitwisselingen is het noodzakelijk om de 
gemeentelijke informatiebeveiliging op het vereiste niveau te brengen. 
Gezien het grote maatschappelijke belang van het zorgvuldig omgaan met 
gegevens van burgers, herhaal ik met deze brief mijn oproep aan u om het 
College van Burgemeester en Wethouders te vragen om inzicht te bieden in de 
stand van zaken en, indien van toepassing, stappen te zetten om de beveiliging 
van Suwinet op orde te brengen. De VNG en Raadslid.Nu zullen u hierbij 
ondersteunen. 

Tevens wil ik u vragen om er op toe te zien dat het College door middel van een 
jaarlijkse verantwoording aan uw raad transparantie biedt over de invulling van 
de eisen die worden gesteld aan informatieveiligheid, waaronder de beveiliging en 
bescherming van persoonsgegevens die via Suwinet worden verstrekt. 

In het bijzonder wil ik u wijzen op de bijlage bij deze brief. In de bijlage is een 
lijst opgenomen van gemeenten die begin dit jaar de zelftest beveiliging Suwinet 
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hebben uitgevoerd. Met de zelftest, ontwikkeld door de VNG, kunnen gemeenten 
de lokale stand van zaken en eventuele verbeterpunten in kaart brengen. 
Ik wens u veel succes bij uw controlerende taak met betrekking tot de 
informatiebeveiliging. Het gaat tenslotte om de zorgvuldige behandeling van de 
gegevens van inwoners van uw gemeente. Ik hecht eraan dat burgers met een 
gerust hart hun gegevens aan de gemeente kunnen verstrekken. 
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Met vriendelijke groet, 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 

etta Klrjnsma 
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