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Onderwerp Vragen fractie D’66 betreffende Veilig gebruik 
Suwinet 

  

 
 
Geachte heer Mülder, 
 
Onlangs hebt u ons, naar aanleiding van publicaties in het NRC van 13 augustus 2015 en 
berichtgeving van de VNG betreffende het veilig gebruik van Suwinet,  een aantal schriftelijke 
vragen gesteld, die wij in deze brief beantwoorden. 
 
Op grond van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Amersfoort hebben wij de 
taken inclusief bevoegdheden met betrekking tot het gebruik van Suwinet-inkijk aan de 
gemeente Amersfoort overgedragen.  
 
Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van onze 
inwoners. Daarom controleren wij of de gemeente Amersfoort aan het normenkader van 
Suwinet voldoet. Onze security officer wordt eens per kwartaal door de Werkgroep Suwinet 
van de gemeente Amersfoort geïnformeerd en hij ontvangt periodiek rapportages van 
logbestanden. 
  
In aanvulling op de informatie in onze memo van 17 maart 2015 aan de raad kunnen wij u 
meedelen dat de benodigde maatregelen zijn genomen om aan alle Suwinet normen te 
voldoen. De inspectie SZW heeft inmiddels een nieuw onderzoek onder alle gemeenten 
aangekondigd naar het veilig gebruik van Suwinet. Dit onderzoek zal in september 
aanstaande plaatsvinden en wij verwachten hierbij aan alle zeven Suwinet-normen te 
voldoen. 
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Hieronder gaan wij nader in op uw vragen: 
Vraag 1a: 
Hoe heeft uw college in het algemeen de incasso geregeld voor inwoners van Leusden die 
geld moeten terug betalen aan de gemeente? 
 
Antwoord 1a: 
Het innen van vorderingen wordt door de gemeente Leusden over het algemeen in eigen 
beheer uitgevoerd. In uitzonderlijke gevallen wordt een deurwaarder ingeschakeld. De 
gemeentelijke belastingen worden geïnd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus-Tricijn (GBLT). 
 
Vraag 1b: 
In hoeverre wordt daarbij gebruik gemaakt van Suwinet en hoe is daarbij de privacy 
gewaarborgd voor alle onderdelen die niet direct te maken hebben met het terug te vorderen 
geld van deze inwoners?  
 
Antwoord 1b: 
Bij het innen van vorderingen maken de gemeente Leusden en het GBLT geen gebruik van 
Suwinet. De privacy van deze inwoners is hierbij dus niet in het geding. 
 
Vraag 2a: 
Hoe heeft uw college de incasso geregeld voor inwoners van Leusden die geld moeten terug 
betalen aan de gemeente waar het gaat om de samenwerking met Amersfoort over de 
uitvoeringswerkzaamheden Sociale Zaken?  
 
Antwoord 2a: 
Het innen van vorderingen van cliënten van Sociale Zaken is met de uitbesteding aan de 
gemeente Amersfoort overgedragen en maakt deel uit van de 
dienstverleningsovereenkomst.  
 
Vraag 2b: 
In hoeverre wordt daarbij gebruik gemaakt van Suwninet en hoe is daarbij de privacy 
gewaarborgd voor alle onderdelen die niet direct te maken hebben met het terug te vorderen 
geld van deze inwoners? 
 
Antwoord 2b: 
De toegang tot Suwinet is beperkt tot die taken waarvoor een wettelijke grondslag aanwezig 
is en met inachtneming van doelbinding en proportionaliteit. 
Alleen aan medewerkers van Sociale Zekerheid Amersfoort, die het voor de uitoefening van 
hun functie echt nodig hebben, kunnen rechten worden toegekend om bepaalde pagina’s 
binnen Suwinet te raadplegen. Welke pagina’s zij binnen Suwinet kunnen en mogen inzien is 
vastgelegd in een rollen- en autorisatiematrix. 
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In de gemeente Amersfoort zijn ook vragen gesteld over Suwinet. Voor de volledigheid 
sturen wij u de vragen en antwoorden als bijlage toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden 
 
 
 
mevrouw H.W. de Graaf-Koelewijn   mevrouw drs. A. Vermeulen 
locosecretaris      burgemeester 
 
 
 
 
 
 
bijlage: beantwoording raadsvragen gemeente Amersfoort over Suwinet 


